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stenogramu

SATURA RADĪTĀJS

V. SESIJA
S,

(30 sēdes)

(no 1924. gada 29. aprīļa lidz 1924. gada 18. jūnijam)

Sastādījis H. Kārkliņš, Saeimas stenografiskā biroja vadītājs.
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Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeimas prezidijs.

Priekšsēdētājs . . ... . . Fr. Vesmanis.
Priekšsēdētāja I. biedrs .... A. Albērings.
Priekšsēdētāja II. biedrs .... A. Petrevics.
Sekretārs J. Vesmanis
Sekretāra I. biedrs ..... Fr. Ķemps.
Sekretāra II. biedrs .'.... E. Knopps.

Ministru kabinets.

Ministru prezidents V. Zamuels. Kara ministrs .... Fr. Birkensteins.
Ārlietu ministrs . (V. Zamuels) L. Sēja. Satiksmes ministrs . . . J. Pauļuks.
Darba ministrs . (J. Pauļuks) A. Krieviņš. Tieslietu ministrs ... (V. Zamuels) J. Arājs.
Finansu ministrs R. Kalnings. Zemkopības ministrs . . E. Bauers.
Iekšlietu ministrs (A. Birznieks) P. Juraševskis. Iekšlietu ministra biedrs A. Dzenis.
Izglītības- ministrs* K. Straubergs.

Valsts kontroliers R. Ivanovs.

Deputatusaraks fs.

1. Albērings, Arturs. 40. Kalniņš, Arveds.
2. Bachmanis, Kristaps. 41. Kalniņš, Augusts.
3. Barkans, Viktors. 42. Kalniņš, Bruno.
4. Bastjānis, Voldemārs. 43. Kalniņš, Nikolajs.
5. Bauers, Ernests. 44. Kalniņš, Paulis.
6. Bergs, Arveds. . 45. Kasparsons, Kārlis.
7. Berģis, Pēteris, 46. Kellers, Kārlis.
8. Bīlmanis, Roberts. 47. Klīve, Ādolfs,
9. Birkhāns, Ernests. 48. Knopps, Egons.

10. Bočagovs, Aleksandrs. 49. Koreckis, Pēteris.
11. Briedis, Augusts. 50. Kotans, Pēteris.
12. Būmeisters, Kārlis. 51. Kublinskis, Bernhards.
13. Bungšs, Kristaps. 52. Kviesis, Alberts.
14. Buševics, Ansis (noliek mandātu). 53. Kemps, Francis.
15. Celmiņš, Hugo. 54. Lazersons, Maksis.
16. Celms, Jūlijs. 55. Lejiņš, Paulis.
17. Cielēns, Fēlikss. 56. Lindiņš, Rūdolfs.
18. Dēķens, Kārlis, 57. Lorencs, Klāvs.
19. Dubins, Morduchs. 58. Maizels, Noijs.
20. Ducens, Jānis, 59. Mazversits,, Jams.
21. Dukurs, Roberts. 60. Meierovics, Zigfrīds.
22. Dzenis, Antons. 61. Menders, Fricis.
23. Eliass, Kristaps. 62. Morics, Ernests.
24. Felsbergs, Ernests. 63. Nonacs, Otto.

25. Firkss, Vilhelms. - 64. Nuroks, Markus.

26. Fišmanis, Leopolds, -65. . Ozoliņš, Kārlis.

. 27. Gailīts, Paulis, 66. Pauļuks, Kārlis. _
28. Goldmanis, Jānis. 67. Petrevics, Andrejs.
29. Grantskalns, Eduards. 68. Purgals, Jānis.

30. Gulbis, Ernests. 69. Radziņ^ Eduards
31. Gulbis, Kārlis. 70. Rainis-Pheksans, Jams.
32 fļāns Jons 71. Rancans, Jezups.

33. " Holcmanis, Vilis. 72. Reinhards Gustavs.

34 Irbe Kārlis 7^. Roskoss, Jezups.

35l Jaunzems, Eduards. 74. Rozeņtals Miķelis.

36. Jubuls. Staņislavs. 75. Rubuhs, Jezups.
37 Kalējs Jānis 76. kubuhs, Vladislavs.

38i Kallistratovs
' ,Meletijs. 77. Rudevics, Ansis.

39. Kalnings, Ringolds. 78. Rūdzis, Jams.
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79. Rudzlts, Teofils. 91. Ulpe, Pēteris.
80. Salnājs, Voldemārs. 92. Veckalns, Andrejs.
81. Sanders, Visvaldis.' 93. Vegezaks, Manfrēds.
82. Sainis, Hermanis. 94. Velkme, Antons.
83. Siecenieks, Pēteris. 95. Veržbickis, Jānis.
84. Sīmanis, Andrejs. 96. Vesmanis, Fridrichs.
85. Skalbe, Kārlis. . 97. Vesmanis, Jānis.
86. Skujenieks, Marģers. 98. Višņa, Jānis.
87. Sīmanis, Paulis. 99. Vittenbergs, Ruvins.
88. Trasuns, Francis. 100. Zeibolts, Pēteris.
89. Trasuns, Jezups. 101. Zemgals, Gustavs.
90. Ulmanis, Kārlis.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (30 locekļi).

1. Bastjānis, Voldemārs. 17. Lejiņš, Paulis.
2. Bīlmanis, Roberts. 18. Lorencs, Klāvs.
3. Būmeisters, Kārlis. 19. Menders, Fricis.
4. Bungšs, Kristaps. 20. Morics, Ernests.
5. Buševics, Ansis (noliek mandātu). 21. Ozoliņš, Kārlis.
6. Celms, Jūlijs. 22. Radziņš, Eduards.
7. Cielens, Fēlikss.. 23. Rainis-Pliekšans, Jānis.
8. Deķens, Kārlis. 24. Rozentals, Miķelis.
9. Eliass, Kristaps. 25. Rudevics, Ansis.

10. Gulbis, Ernests. 26. Rūdzis, Jānis.
' 11. Gulbis, Kārlis. 27. Ulpe, Pēteris.

12. Jaunzems, Eduards. 28. Veckalns, Andrejs,
13. Kalējs, Jānis. 29. Vesmanis, Fridrichs.
14. Kalniņš, Bruno. 30. Višņa, Jānis.
15. Kalniņš, Nikolajs. 31. Zeibolts, Pēteris.
16. Kalniņš, Paulis.

Latviešu zemnieku savienība (17 locekļi).

1. Albērings, Arturs. 10. Kviesis, Alberts.
2. Briedis, Augusts. 11. Mazvērsīts, Jānis.

. 3. Celmiņš, Hugo. 12. Meierovics. Zigfrids.
4. Ducens, Jānis. 13. Pauļuks, Kārlis.
5. Gailīts, Paulis, 14. Sainis, Hermanis.
6. Goldmanis, Jānis. 15. Siecenieks, Pēteris.
7. Grantskalns, Eduards. 16. Sīmanis, Andrejs,
8. Kalniņš, Augusts. 17. Ulmanis, Kārlis.9. Klīve, Ādolfs.

Apvienotā sociāldemokrātu mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (7 locekļi).

1. Dukurs, Roberts. 5. Rudzīts, Teofils.
2. Holcmanis, Vilis. ? 6. Salnājs, Voldemārs.
3. Lindiņš, Rūdolfs. 7. Skujenieks, Marģers.
4. Petrevics, Andrejs.

Demokrātiskais centrs un bezpartejiskie sabiedriskie darbinieki (6 locekļi).

ļ- gerģis, Pēteris- 4. Skalbe, Kārlis.
2. Fesbergs, Ernests, 5. Vesmanis, Jānis.
3. Kalniņš, Arveds. 6. Zemgals, Gustavs.

Latvijas vācu baltiešu partija (6 locekļi).

1. Firkss Vilhelms. 4. Knopps, Egons.
I' & v- - v 5- Sīmanis, Paulis.3. Kellers, Kārlis. 6. Vegezaks, Manfrēds.
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Bezpartejiskais nacionālais centrs (4 locekļi).
1. Bergs, Arveds. 3. Kalnings, Ringolds.2. Birkhans, Ernests. 4. Kasparsons, Kārlis.

Kristīgā nacionālā savienība (4 locekļi).
1. Irbe, Kārlis. 3. Reinhards, Gustavs.2. Purgals, Jānis. 4. Sanders, Visvaldis.

Latgales darba partija (4 locekļi).
1. Barkans, Viktors. 3. Rubulis, Jezups.
2. Kotans, Pēteris. 4. Trasuns, Jezups.

Latgales kristīgo zemnieku savienība (3 locekļi).

1. Jubuls, Staņislavs. 3. Velkme, Antons.
2. Rancans, Jezups.

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

Latvijas jaunzemnieku savienība (3 locekļi).

1. Bachmanis, Kristaps. 3. Nonācs, Otto.
2. Bauers, Ernests.

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.
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Deputātu personu radītājs.
Albērings, Arturs (zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 26. decembri, latvietis, lauksaimniecī-
bas vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību institūta
izglītība, lauksaimnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Saeimas priekšsēdētāja I. biedrs.
Aizrādījums deputātiem 329.

Paskaidrojumi pie balsošanas 257, 434, 437, 438, 439,
442, 474.

Referents pie likuma par kredītiem lauksaimniecības
būvniecībai (lik. chron. rād. NIr. 17) 865—866, 872-873, 902,
904, 906, 907, 909, 912, 915, 916, 919, 920, 922.

Runā pie likumiem:
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad. Nr.

17) 883—887, 907, 1079—1080, 1088—1089.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

672—682.
Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienākuma

nodokli (lik. chron. rād. Nr. 30) 1144—1145.

Iesniedzis priekšlikumus 908, 912, 1075, 1078, 1083, 1084,
1088, 1148.

Starpsauciens 671—672.

Bachmmiis, Kristaps (jaunz. sav.).
Ozimis 1867. gada 7. februārī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, žurnalists-publicists, notārs, skolotājs.

Referents pie likuma par īpašuma tiesībām uz piešķirtām
šņoru zemēm (lik. chron. rād. Nr. 23) 1108—1112, 1115—1116,
1117, 1118, 1119, 1119—1120.

redakcijas komisijas ziņojumiem 835—836, 1065, 1071,
1154—1155, 1156.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 503—516, 1041—1042.

Iesniedzis priekšlikumus 1117 (t priekšl.), 1118, pārejas
formulu 1056.

Barkaas, Viktors (Latg. darba partj.
Dzimis 1894. gada 21. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, valsts ierēdnis.

Iesniedzis pārejas formulu 1049.

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51.

Bastjānis, Voldemārs (soc. dem.).
Dzimis 1884. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, bij Latvijas dzelzceļu finansu direktors

Referents pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2) 923,

923—924, 924, 926, 929, 957, 960, 1009, 1010, 1011, 1013—1015,
1018 1019, 1020, 1022, 1024, 1027, 1028, 1036, 1040, 1043, 1044,
1047, 1049, 1054, 1055, 1056, 1057, 1062, 1063, 1064, 1066.

Valsts budžeta likums (lik. chron. rad. Nr. 6) 561—565,
568, 569, 570—571, 571, 572, 574, 1065, 1066.

Ziemeļlatvijas dzelzceļa sabiedrības statūti (lik. chron.
rād. Nr. 16) 845^-846, 847, 849, 856.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

215, 365—369, 478, 990—991, 1015—1016.
_ Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1924./25. budžeta

gada (lik. chron. rād. Nr. 5) 557—558.
Eksportējamas gaļas un tās pārstrādājumu kontrole (lik.

chron. rād. Nr. 11) 583—584, 585._
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.

Nr. 17) 875—883, 902—903, 904, 905, 906, 907—908, 911—912,
914, 921, 1076, 1078—1079, 1080—1081, 1085—1086, 1089—1091,
1093—1094.

Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron.
rād. Nr. 22)1102—1103,1104Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienākuma
nodokli (lik. chron. rad. Nr. 30) 1145, 1146.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-
liegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 88—94.

lēmuma, frakciju biroja 841.
balsošanas kārtības 1015—1016.

Iesniedzis priekšlikumus 1, 472, 478, 546, 574, 785, 818,
841, 907, 908 (4 priekšl.), 912 (2 priekšl.), 914, 929, 957, 960,
963, 1012 (3 priekšl.), 1018, 1064, 1068, 1084, pārejas formulas
480, 1047.

Starpsaucieni 46, 84, 137, 151, 152, 159, 334, 492, 787,
826, 894, 992 (2 reizes), 993, 1008, 1076, 1077, 1101, 1146.

Runā no vietas 977, 1022.

Bauers Ernests (jaunz. sav.).
Dzimis 1882. gada 21. jūlijā, latvietis, agronomiska izglī-

tība, zemkopības ministrs, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes sapulces loceklis.

Runā kā ministrs pie valsts budžeta 1924./25. gadam
(lik. chron. rād. Nr. 2) 642—654, 1028.

Bergs, Arveds (bezp. nac. centrs).
Dzimis 1875. gada 15. septembri, latvietis, augstskolas

izglītība, jurists.

Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
Latviešu teksta pārgrozījums likumā par tirdzniecības un

rūpniecības līgumu starp Latviju un Lielbritāniju (lik. chron.
rād. Nr. 18) 1066—1067.

Latvijas pievienošanās pie 1921. gada 25. oktobri Žeņeva
no Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas galve-
nās konferences 3. sesijas pieņemto konvenciju projektiem:

Lauksaimnieku biedrošanās un koalīcijas brīvība (lik.
chron. rād. Nr. 27) 1122.

Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumu 226, 231., un 231.
panta (lik. chron. rād. Nr. 29) 1134—1135, 1136. ?

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 29—32, 42-^13, 374—378,

407, 412—414, 416—417, 424—425, 711—712.
Valsts budžets 1924.125. gadam (lik .chron. rād. Nr. 2)

220—221, 1048—1049.
lēmuma, frakciju biroja 1096.
Iesniedzis priekšlikumus 13, 38, 43, 291, 396 (3 priekšl.),

408, 414, 417, 425, 711, 717, 718, 719, 720, 730, 742 (3 priekšl.),
747, 748, 836.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 443, 1070.
Starpsaucieni 94, 935.

Berģis, Pēteris (dem. centrs).
Dzimis 1882. gada 18. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts, kooperators.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 6—7, 14, 21—22, 426—427,

728—729, 729, 761—765.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

1024—1026, 1026—1027.
lēmuma, frakciju biroja 1096.
pārejas formulas 837—838.
Iesniedzis priekšlikumus 9—10 (2 priekšl.), 14, 440, 472,

717, 725, 726, 742 (2 priekšl.), 839, 1068, 1107, pārejas formulas
837, 1056.

Starpsaucieni 780 (2 reizes).

Bīlmanis, Roberts (soc. dem.).
Dzimis 1880. gada 10. jūnijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, Rīgas pilsētas valdes loceklis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

184—190, 203—205, 282—284, 591—597, 771—773.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rād.

Nr. 3) 431—432, 433.
Olu eksporta kontrole (lik. chron. rād. Nr. 13) 589—590.
Iesniedzis priekšlikumus 291 (2 priekšl.), 431, 438 (2

priekšl.), 439, 478, 547, 549, 551, 834, 836,. pārejas formulas
291, 1045.

Starpsauciens 201.

Atvaļinājums 751.
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Birkhans, Ernests (bezp. nac. centrs).
Dzimis 1872. gada 31. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Latvijas Universitātes docents, Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības bankas direktors.

Referents pie likumiem:
Kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. da-

ļas 1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 7) 575.

Ziemeļ-Latvijas dzelzceļa sabiedrības statūti (lik. chron.
rad. Nr. 16) 841—845, 849, 855—856, 1072—1073, 1075.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 135—140, 702—706, 770—771, 972—974, 1045—1046.

Iesniedzis priekšlikumus 13, 781, 836, 1046.
Starpsaucieni 8, 157, 159 (2 reizes), 752, 753 (2 reizes),

755 (2 reizes), 759.

Runā no vietas 847.
Atvaļinājums 922.

Bočagovs, Aleksandrs (krievu nac).

Dzimis 1885. gada 9. septembrī, krievs, augstskolas iz-
glītīua, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 181—182, 597—598, 832—833.

Iesniedzis priekšlikumu 833, pārejas formulas 1055 (2
pārejas form.), 1056.

Briedis, Augusts (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 9. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, skolas inspektors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 324—330.
Iesniedzis priekšlikumus 700, 836.

Starpsaucieni 299 (2 reizes), 461, 462, 559, 795.
Priekšsēdētāja aizrādījums 329.

Būmeisters, Kārlis (soc. dem.).

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

Ievēlēts k omis i j ā, ; sociālās likumdošanas 546.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem rīkojumā par

nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos (lik.
chron. rād. Nr. 31) 1149—1150, 1152—1153.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

X98—199, 1038—1040, 1061—1062._
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.

Nr. 17) 897—900.
Iesniedzis priekšlikumus 478, 721 (2 prieklš.), 834. 836,

1040 (2 priekšl), 1041, 1151, pārejas formulu 1045.

Bungšs, Kristaps (soc. dem.).

Dzimis 1878. gada 20. jūnijā, latvietis, pagastskolas iz-
glītība, atslēdznieks un laukstrādnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Iesniedzis priekšlikumus 834, 836.
Starpsauciens 613.

Buševics, Ansis (soc. dem.).

Dzimis 1878. gada 5. decembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Izstājies no komisijām,_ agrarpolitikas un lauk-

saimniecības lietu 1, ārlietu 1, juridiskas 1.
Iesniedzis paziņojumu 29.

Noliek mandātu 29.

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.).

Dzimis 1877. gada 31. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, agronoms.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 480—491, 977—982, 1002—1005, 1029—1031, 1033—1035,
1050—1053.

Iesniedzis priekšlikumus 696, 700, 1013, 1036, 1054.

Celms, Jūlijs (soc. dem.).
Dzimis 1879. gada 29. septembri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, sabiedrisks darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par pārlabojumiem un papildināju-

miem noteikumos par ienākuma nodokli (lik. chron. rad. Nr.
30) 1143—1144, 1147—1148, 1148—1149.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2)129—135, 974—975.

Iesniedzis priekšlikumus 472, 834,_ 836, 1012, 1013, 1068,
pārejas formulas 480, 1047, 1064, (2 pārejas form.).

Starpsauciens 118.

Cielēns, Fēlikss (soc. dem.).
Dzimis 1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, publicists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-
cības lietu 1.

Izstājies no komisijas, agrarpolitikas un lauk-
saimniecības lietu 963.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 32—33, 403^04, 404.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

221—222, 277—280, 985—987, 989—990, 1007—1008.

Starpsaucieni 80, 282, 359, 991, 999 ( 2 reizes).

Atvaļinājums 1070.

Dēķens, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1866. gada 28. jūnijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, skolotājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 284—287, 309—319, 457—465.

Iesniedzis priekšlikumus 836.
Starpsaucieni 320, 330, 331, 337 (3 reizes), 342.

Dubins, Morduchs (Agudas Izrael).

Dzimis 1889. gada 1. janvārī, žīds, vidusskolas izglītība,
koku tirgotājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 9.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

152—162, 777—781, 781.
pārejas formulas 837.

Iesniedzis pārejas formulas 837, 1063.

Starpsaucieni 177 (2 reizes), 455, 783 (2 reizes).

Pieprasījums izdot tiesāšanai 2.

Ducens, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 17. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Rīgas apgabaltiesas loceklis.
Tautas Padomes loceklis.

Referents pie likuma par disciplinārā reglamenta papil-
dinājuma 73'. panta atcelšanu (lik. chron. rād. Nr. 12) 586.

Runā pie likuma par karavīri: atvaļnāšanu no kara die-
nesta 1924./25. budžeta gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 558—559.
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Iesniedzis priekšlikumu 836.
Atvaļinājums 922.

Runā no vietas 586—587.

Dukurs, Roberts (soc. dem. maz.).

Dzimis 1886. gada 20. oktobrī, latvietis, vidējās zemkopī-
bas skolas izglītība, žurnālists, sabiedrisks darbinieks.

Referents pie likumiem:
Latvijas pievienošanās pie 1921. gada 25. oktobra Ze-

ņevā no Tautas Savienības starptautiska darba organizācijas
galvenās konferences 3. sesijas pieņemtiem konvenciju pro-
jetiem:

Pusaudžu minimāla vecuma noteikšana, pielaižot tos
darbā kā kurinātājus vai ka ogļu pievedējus (lik. chron. rād.
Nr. 25) 1123—1124.

Kuģniecība nodarbināto bērnu un _pusaudžu obligatoriska
medicīniska izmeklēšana (lik. chron. rad. Nr. 26) 1123—1124.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 1059—1060.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču noliegšanu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 78—86.

lēmuma, frakciju biroja 1096.
Iesniedzis priekšlikumu 1068.

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51.

Starpsaucieni 89 (2 reizes), 91, 92 (2 reizes), 93 (2 reizes).

Dzenis, Antons (Latg. dem. frakc).
Dzimis 1893. gada 7. aprīlī, latvietis, augstākā (speciāla)

izglītība, iekšlietu ministra biedrs.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

927, 963—965, 1053—1054.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.

Nr. 17) 914.
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 1103—1104.

Iesniedzis priekšlikumus 3, 439, 547, 576, 908, 911, 912,
914, 916, 918, 920 (2 priekšl.), 929, 1009, 1012, 1068, 1105, pār-
ejas formulas 1049, 1050, 1055, 1056.

Starpsauciens 1104.

Eliass, Kristaps (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 30. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 231, 710 (3 lietās).
Ministru prezidenta lūgums dot piekrišanu Rīgas apga-

baltiesas sprieduma izpildīšanai 406.

Felsbergs, Ernests (dem. centrs).
Dzimis 1866. gada 7. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes profesors.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 330—332.

Atvaļinājums 875.

Firkss, Vilhelms (vācu balt. oart.).
Dzimis 1870. gada 27. augustā, vācietis, Freiburgas kalnu

akadēmijas izglītība, kalnu inženiers.
Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

265, 518—521, 984—985, 1041, 1042—1043.
Telpu īre (lik. chron. rad. Nr.l) 402, 402—403, 404.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.

Nr. 17) 891—892, 903.
paziņojuma 1156—1158.
Iesniedzis priekšlikumus 903, 1043.
Priekšsēdētāja aizrādījums 402.

Fišmanis, Leopolds (žīdu bloks).

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Iesniedzis priekšlikumus 396, 742.

Gailīts, Paulis (zemn. sav.).

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

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 354—359, 466, 477—478, 530-535, 928, 969.

Iesniedzis priekšlikumu 478, 700, 969.

Starpsaucieni 285, 462 (2 reizes), 463, 1015.

Atvaļinājums 1007—1008.

Goldmanis, Jānis (zemn. sav.).

Dzimis 1875. gada 29. augustā, latvietis, apriņķa skolas iz-
glītība, lauksaimnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likuma par karavīru atvaļināšanu no kara
dienesta 1924./25. budžeta gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 555—556.

Runā pie likumiem:
Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1924./25. budžeta

gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 556—557, 560.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

148—152, 199, 266, 620—623, 825—827, 926—927, 956—957,
958—959, 974, 996—997, 1011.

Iesniedzis priekšlikumus 291, 700, 929, 960, 1009, 1011,
1013.

Starpsauciens 654.

Grantskalns, Eduards (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, zemkopis-lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par kreditiem lauksaimniecības būv-

niecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) 1077, 1082, 1083, 1084, 1087,
1092, 1095.

Runā pie likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu ap-
riņķos (lik. chron. rād. Nr. 3) 429.

Iesniedzis priekšlikumus 437, 700.

Gulbis, Ernests (soc. dem.).

Dzimis 1888. gada 16. martā, pilsētas skolas izglītība un
skolotāja pārbaudījums, skolotājs.

Iesniedzis priekšlikumu 836.

Gulbis, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1875. gada 3. decembrī, latvietis, skolotāju semi-

nāra izglītība, skolotājs.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 966—969.

Iesniedzis priekšlikumus 836, 1013.

Hans, Jons (vācu balt. part).
Dzimis 1869. gada 14. novembrī, vācietis, augstskolas iz-

glītība, Liepājas biržas komitejas sindikus.

Referents pie likumiem:
Olu eksporta kontrole (lik. chron. rād. Nr. 12) 587, 590.
Ārvalstu preču kreditu izmantošana (lik. chron. rād.

Nr. 21) 1097—1098.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 706—710.

Holcmanis, Vilis (soc. dem. maz.).
Dzimis _ 1889. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
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Referents pie likuma par pārgrozījumiem tiesu iekārtas
likumu 226, 231. un 231. panta (lik. chron. rād. Nr 29)
1133—1134, 1136. . '

Iesniedzis priekšlikumu 576, pārejas formulu 106.
Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču

noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51.

Irbe, Kārlis (krist. nac. sav.).
Dzimis 1885. gada 17. janvārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, prāvests, mācītājs Rīgas Trīsvienības draudzē.
Satversmes Sapulces loceklis.

i Jaunzems, Eduards (soc. dem.).
Dzimis 1872. gada 21. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, grāmatvedis.

Runā pie valsts budžeta '1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 363—365.

Jubuls, Staņislavs (Latg. krist. zemn. sav.).
Dzimis 1884. gada 10. septembrī, latvietis, vidusskola*

izglītība, Daugavpils apriņķa valdes loceklis.
Referents pie likuma par īpašuma tiesībām uz piešķirtām'

šņoru zemēm (lik. chron. rād. Nr. 23) 1107—1108, 1117.. 1120.
Iesniedzis priekšlikumus 442, 548, 549 (2 priekšl.), 550,

pārejas formulas 1055, 1056 (2 pārejas form.).

Kalējs, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1881. gada 26. aprilī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Vidzemes
apgabala sekretārs.

Iesniedzis priekšlikumu 836.

Kallistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 15. maijā, krievs, skolotāju semināra

izglītība, Daugavpils II. vecticībnieku pamatskolas pārzinis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 301—302, 443—444, 658—659.

Iesniedzis priekšlikumu 473—474, pārejas formulu 1049.

Kalnings, Ringolds (bezp. nac. centrs).
Dzimis 1873. gada 25. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs, finansu ministrs.
Runā kā m i ni s t r s pie valsts budžeta 1924./25. gadam

(liķ. chron. rād. Nr. 2) 205—207, 214, 829, 925—926, 928.

kā deputāts pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

773—777, 961—964, 969—972, 1028.
Valsts budžeta likums (lik. chron. rād. Nr. 6) 565, 568,

569, 570, 571.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.

Nr. 17) 905, 1077.

Iesniedzis priekšlikumus 480, 568—569, 569, 570, 571 (2
priekšl.), 836, 923, 1012 (5 priekšl.), 1016 (6 priekšl), 1065 (3
priekšl), 1066 (2 priekšl).

Starpsaucieni 158, 159.
Atvaļinājums 373.

Kalniņš, Arveds (dem. centrs).

Dzimis 1894. gada 18. augustā, latvietis, augstskolas iz-
glītība, Latvijas universitātes docents.

Izstājies no komisijas, budžeta 1.
Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. l) 42, 46, 417.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

172—180, 515—518, 617—620, 927—928, 965—966, 976—977,
982—984, 1031—1032, 1035—1036.

Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.
Nr. 3) 429, 436.

Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.
Nr. 17) 873—874.

)

Iesniedzis priekšlikumus 42, 47, 417, 576, 696, 837, 926,
928—929, 965—966, 1008^1009, 1013, 1018, 1029, 1068, 1137,
1138, pārejas formulu 837.

Starpsaucieni 203, 622.

Kalniņš, Augusts (zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 12. novembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, lauksaimnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par kredītiem lauksaimniecības būv-

niecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) 863—865, 901—902, 903, 906,
906—907, 909, 912, 915, 916, 919, 920, 922, 1077, 1082, 1083, 1084,
1087, 1092, 1094.

Iesniedzis priekšlikumu 836.

Kalniņš, Bruno (soc. dem).

Dzimis 1899. gada 2. maijā, latvietis, Latvijas universitā-
tes students, Latvijas sociāldemokrātiskas strādnieku partijas
sekretārs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis. /
Ievēlēts komisijā, juridiskā 1.

Referents pie likuma par_ biedrību, savienību un politisku
organizāciju likuma papildinājumu (lik. chron. rad. Nr. 4)
554—555.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

820—825, 958.
Karavīru atvaļināšana no karadienesta 1924./25. budžeta

gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 559—560.
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumu 226., 231., 231., panta

(lik. chron. rād. Nr. 29) 1136.

priekšlikuma par slēgtu sēdi 819.

Iesniedzis priekšlikumus 958—959, 960, 1011, 1017, 1136,
pārejas formulu 1062.

Starpsaucieni 86, 100, 104, 155, 336, 358, 532, 813, 992.
Atvaļinājums 751.

Kalniņš, Nikolajs (soc. dem.).

Dzimis 1894. gada 2. novembrī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, zvērināta advokāta palīgs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie Jikuma par Latvijas pievienošanos pie 1921.

gada 25. oktobra Zeņevā no Tautu Savienības starptautiskās
darba organizācijas galvenās konferences 3. sesijas pieņemtiem
konvenciju projektiem:

Nedēļas atpūta rūpniecības uzņēmumos (lik. chron. rād.
Nr. 28) 1125.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 7—9, 17—18, 18, 20—21,

24—25, 250—253, 255, 260—261, 262, 378—380, 398^00, 411—
412, 715, 721—722, 725—726, 745—746.

Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)
795—798.

lēmuma, frakciju biroja 1095—1096.

balsošanas kārtības 11—12.
Iesniedzis priekšlikumus 10 (3 priekšl), 14, 18, 257 (9

priekšl, 1 noņem), 261 (2 priekšl.) 262, 380 (2 priekšl), 396 (2
priekšl), 400, 478, 711 (3 priekšl), 715, 717, 721, 723, 724, 732,
736 (4 priekšl), 742, 745.

Starpsaucieni 161, 254, 345, 358, 381, 421, 615, 733.

Runā no vietas 258.

Kalniņš, Paulis (soc. dem.).
Dzimis 1872. gada 3. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ārsts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 765—770, 811—813, 1044, 1046.
Iesniedzis pārejas formulas 1044, 1055.
Starpsaucieni 67, 74, 1757 225, 313, 316, 334 (2 reizes),

365 (2 reizes), 367, 558, 775, 788, 803, 804, 979.
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Kasparsons, Kārlis (bezp. nac. centrs).
Dzimis 1865. gada 14. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, ārsts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 400—401, 717.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

116—118, 786—788, 807.

Iesniedzis priekšlikumus 401, 717, 719, 730, 742 (2 priekšl).

Kellers, Kārlis (vācu balt. part.).
Dzimis 1868. gada 24. augustā, vācietis, augstskolas iz-

glītība, vācu izglītības pārvaldes priekšnieks, mācītājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Klīve, Ādolfs (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 1. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, lauksaimnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

215, 273—276.
Eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontrole (lik.

chron. rād. Nr. 11) 583, 584—585.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-
liegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 74—78.

balsos anas kārtības 480.
sēdes nolikšanas 1075.

personīgā lietā 469.
Iesniedzis priekšlikumus 29, 291, 586, 700, 1075.
Starpsaucieni 94, 284, 367, 460, 540, 584, 597, 907, 912,

918, 952, 1005, 1081, 1103.

Knopps, Egons (vācu balt. part.).
Dzimis 1878. gada 17. oktobri, vācietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.
Satversmes Sapulces loceklis.

Saeimas sekretāra II. biedrs.
Referents pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 1)

11, 15, 22, 41, 42, 43, 47, 50, 232—233, 234, 238, 240, 241, 242,
243, 244, 246, 256—257, 259, 261, 262, 374, 395, 400, 401, 408,
415, 418, 419, 421, 422, 425—426, 713, 715—716, 716, 717, 719,
720, 722, 723, 724, 725, 726—727, 727—728, 730, 731—732, 733,
735, 738, 740, 741, 742—743, 746, 747, 748, 749, 750, 839.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 32, 38—39.
Valsts budžets 1924./25 gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

212—213.
Iesniedzis priekšlikumus 23, 38, 39, 396, 711 (4 priekšl),

717, 728, 730, 732, 734, 736 (3 priekšl), 740, 742 (4 priekšl),
1013.

Koreckis , Pēteris (krievu taut. part.).
Dzimis 1877. gada 22. jūnijā, krievs, augstskolas izglītība,

advokāts.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 139—141, 297, 359—360, 632-634, 1007.
personīgā lietā o95.

Iesniedzis priekšlikumu 474, pārējas formulas 1049, 1056.

Kotans, Pēteris (Latg. darba part.).
Dzimis 1887. gada 19. februārī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, skolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

634—642.

f

Īpašuma tiesības uz piešķirtām šņoru zemēm (lik. chron.
rād. Nr. 23) 1112—1113.

Iesniedzis priekšlikumus 1146 (2 priekšl), 1117, pārejas
'nrmulas 1049, 1055, 1056.

Kublinskis, Bernhards (Zemg. kat.)
Dzimis 1890. gada 20. septembrī, latvietis, garīgās aka-

dēmijas izglītība, Rīgas diocesara semināra profesors.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 369—372.

personīgā lietā 1037—1038.

Iesniedzis priekšlikumu 576, pārejas formulas 1055, 1056
(2 pārējas form.).

Starpsaucieni 530.

Kviesis, Alberts (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Atvaļinājums 518.

Ķemps, Francis (Latgales taut. apv.).
Dzimis 1876. gada 10. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, inženiers, būvniecība.

Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 297—300, 336—338, 689—693.

priekšlikuma 1107.
Iesniedzis priekšlikumus 442, 547, 548, 553, pārejas for-

mulu 1055.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 2.

Lazersons, Maksis (Ceire Cion).
Dzimis 1887. gada 20. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

profesors krievu universitātes kursos Rīgā.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr.-2) 535—538.

Starpsaucieni 305, 306 (2 reizes), 307 (4 reizes), 455 (4
reizes), 456, 648.

Runā no vietas 691 (2 reizes).

Atvaļinājums 1038.

Lejiņš, Paulis (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, komunaldarbinieks.
Tautas Podomes loceklis.
Iesniedzis priekšlikumu 836.

Lindiņš, Rūdolfs (soc. dem. maz.).
Dzimis 1887. gada 11. decembrī, latvietis, vidusskolas un

divu gadu universitātes izglītība, bij. zemkopības ministra
biedrs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts. budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

281—282, 294—296, 491—497, 611—617, 987—988.
Krediti lauksaimniecības būvniecība (lik. chron. rad.

Nr. 17) 892—895, 904, 914, 918, 1076—1077, 1088, 1091—1092,
1094.

personīgā lietā 470.
Iesniedzis priekšlikumus 906, 914, 916, 919, 1075, 1084,

1087, 1093, 1095.
Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču

noliegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 51.
Starpsaucieni 67, 90 (2 reizes) 91, 94 (2 reizes), 160, 537,

539, 540 (2 reizes), 541 (2 reizes), 542 (3 reizes), 543, 544 (2
reizes), 609, 667, 670, 671, 802, 834, 993, 1001 (2 reizes), 1089 (2
reizes).

Runā no vietas 541.

Lorencs, Klāvs (soc. dem.).
Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis, skolotāju semi-

nāra izglītība, pašvaldību darbinieks.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 751—756.

Iesniedzis priekšlikumus 1068, 1107.
Atvaļinājums 1.
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Maizels, Noijs (Latg. „Bunds").
Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

Daugavpils pilsētas sanitārais ārsts.
Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 404.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

287—288.
Iesniedzis pārējas formulas 291, 1045.
Atvaļinājums 1.

Mazvērsīts, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1866. gada 25. martā,. latvietis, augstskolas iz-

glītība, Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas direktors, re-
daktors.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 599—604.

Iesniedzis priekšlikumus 696, 836.

Meierovics, Zigfrids (zemn. sav.).
Dzimis 1887. gada 6. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, ministru prezidents un bij. ārlietu ministrs.
Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts komisijā, ārlietu 29.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 997—999.

Iesniedzis priekšlikumus 291, 576, 700, 1068.
Starpsaucieni 277, 278, 446, 785.
Atvaļinājums 1070.

Menders, Fricis (soc. dem.).
Dzimis 1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināta advokāta palīgs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 1) 38.
Atvaļinājums 710.

Morics, Ernests (soc. dem.).
Dzimis 1889. gada 13. martā, latvietis, Maskavas univer- ?

sitates provizors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Izstājies no komisijas, sociālās, likumdošanas

546.

Runā pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 1) 18,
? 40—41, 46—47, 49—50, 238, 243, 245—246, 248—249, 259, 388—

391, 419.

Iesniedzis priekšlikumus 50, 240, 243, 257 (5 priekšl.) Z59,
419, 478, 834, 836.

Atvaļinājums 517.

Nonācs, Otto (jaunz. sav.).
Dzimis 1880. gada 29. februārī, latvietis, skolotāju semi-

nāra un augstskolas izglītība, žurnalists-redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis

Ievēlēts Triju zvaigžņu ordeņa domē 576.
Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 383—384.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

288—290, 538—546, 665—672.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.

Nr. 17) 917, 1081.
pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-

liegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 86—88.

Iesniedzis priekšlikumus 918, 926, 929, 1009, 1076, 1078
(2 priekšl), 1083 (2 priekšl, 1 noņem), 1084, 1087, 1107, pār-
ejas formulas 106, 1056.

Starpsaucieni 392, 493, 613, 689.

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

rabins.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 444—446.

Iesniedzis priekšlikumus 396, 742, pārējas formulu 1055.
Starpsaucieni 453 (2 reizes).
Atvaļinājums 1008.

Ozoliņš, Kārlis (soc dem).
Dzimis 1892. gada 13. martā, latvietis, nenobeigta Pēterpils

politisko kursu izglītība, žurnālists.
Tautas Padomes loceklis.

Iegūst mandātu 29.
Ievēlēts komisijā, agrarpolitikas un lauksaimnie-

cības lietu 963.

Pauļuks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts Triju zvaigžņu ordeņa domē 576.

Izstājies no komisijas, ārlietu 29.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 223—225.

Iesniedzis priekšlikumu 700.

Starpsaucieni 220, 227 (2 reizes), 268.

Petrevics, Andrejs (soc. dem. maz.).
Dzimis 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, studējis kā brīv-

klausītajs Maskavas komercinstituta ekonomiskā nodaļā no
1907.—1911. gadam, Latvijas Universitātes students.

Tautas Padomes loceklis un Satversmes Sapulces I. vice-
prezidents.

Ievēlēts Triju zvaigžņu ordeņa domē 576.
Referents pie lēmuma par valsts kontroles kolēģijas lo-

cekļu apstiprināšanu 1095.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 815—817, 991—994, 1040, 1047—1048.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču noliegšanu
(piepr. chron. rad. Nr. 1) 53—56, 97—104,

Iesniedzis pārejas formulas 476, 1047.
Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču

noliegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 51.
Starpsauciens 79.

Runā no vietas 902.

Purgals, Jānis (krist. nac. sav.).
Dzimis 1869. gada 6. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, notārs.
Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likumiem:
Pārgrozījums valsts īpašuma pārvaldes likumā par iz-

pirkšanas aktu nodevām (lik. chron. rād. Nr. 10) 580.
Pārgrozījums rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpa-

šumiem pilsētās un miestos (lik. chron. rād. Nr. 31) 1149, 1152,
1153.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 3—6, 17, 19, 20, 23, 23—

24, 35—37, 232, 233—234, 235, 236—237, 238—239, 241, 241—242,
244, 244—245, 249—250, 253—255, 380—383, 407^08, 409—411,
416, 420, 421—422, 423-^24, 725, 727, 729, 730—731, 734—735,
736—737.

Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)
228—229, 994—996, 1021, 1026.

Ziemeļlatvijas dzelzceļa sabiedrības statūti (lik. chron.
rad. Nr. 16) 846—847, 849, 854—855, 1073.

Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād. Nr.
17) 1080.

Pārgrozījumi likuma par pagastu pašvaldību (lik. chron.
rād. Nr. 22) 1101—1102, 1105. _

Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienākuma
nodokli (lik. chron. rād. Nr. 30) 1145—1146.

pārējas formulas 837—839.
Iesniedzis priekšlikumus 9 (4 priekšl), 14, 25, 408, 414,

417, 420, 422, 425, 700, 710-711, 716 (2 priekšl), 717, 718, 719,
720, 721, 723, 724, 725, 727, 728 (2 priekšl), 730, 733, 734, 736 (7
priekšl), 741, 741—742, 748, 749 (2 priekšl), 750, 836, 839, 849,
855 (3 priekšl), 1022, 1066, 1072, 1073 (2 priekšl), 1075, 1105,
1148.

Starpsauciens 250.
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Radziņš, Eduards (soc. dem.).

Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidējā izglītība,
pašvaldību darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 222—223, 360—363, 465—466.

Iesniedzis priekšlikumus 834, 836.

Starpsaucieni 224, 266, 998.

Rainis-Pliekšans, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1865. gada 11. septembri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, dzejnieks.
Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts komisijā, ārlietu 1.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 347—354.
Iesniedzis priekšlikumu 836.

Rancans, Jezups (Latg. krist. zemn. sav.).
Dzimis 1886. gada 26. oktobrī, latvietis, Pēterpils garī-

gās akadēmijas izglītība, katoļu garīga semināra rektors un
profesors.

Tautas Podomes loceklis.

Ievēlēts Triju zvaigžņu ordeņa domē 576 (netiek ie-
vēlēts).

Iesniedzis pārējas formulu 1056.

Atvaļinājums 57.

Reinhards, Gustavs (krist. nac. sav.).

Dzimis 1868. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, ārsts.

Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.

Nr. 3) 428, 430, 431, 433—434, 437, 437—438, 438, 439, 440,
440—441, 441, 441^42, 442, 547, 548, 549, 550, 550—551, 552,
553, 1136—1137, 1137, 1137—1138,. 1139.

Latvijas pievienošanas pie 1921. gada 25. oktobra Zeņeva
no Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas gal-
venās konferences 3. sesijas pieņemtiem konvenciju projektiem:

Svina baltuma lietošana krāsošanā (lik. chron. rād. Nr.
27) 1120—1122.

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 384—387.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

119—203, 205, 339—347, 808—811, 813—814, 1057—1058, 1060—
1061.

Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.
Nr. 3) 1139.

Latvijas pievienošanas pie 1921. gada 25. oktobra Zeņeva
no Tautu Savienības starptautiskā darba organizācijas galvenās
konferences 3. sesijas pieņemtiem konvenciju projektiem:

Kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obligatoriska
medicīniska izmeklēšana (lik. chrņn. rād. Nr. 26) 1125.

Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienākuma
nodokli (lik. chron. rād. 30) 1146.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-
liegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 94—97.

lēmuma, frakciju biroja 840.

Iesniedzis priekšlikumus 836, 1062, 1137, 1139, 1147, pār-
ejas formulas 1057 (2 pārejas form.).

Starpsaucieni 161 (2 reizes), 189, 203, 204, 316, 365, 388,
459, 460 (3 reizes), 1059.

Roskošs, Jezups (Latg. dem. frakc).
Dzimis 1891._ gada 1. novembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, valsts ierēdnis.

Iesniedzis pārējas formulas 1049, 1055, 1056.

Rozentals, Miķelis (soc. dem.).
Dzimis 1887.gada 6. decembrī, latvietis, elementārā iz-

glītība, tautskolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 10—11, 14-15, 19, 22,

23 25—26, 41, 42, 43, 44, 45—46, 47, 50, 232, 234, 235—236, 237—
238, 239-240, 241, 242, 243, 246, 255-256, 259, 260, 261, 262,
373—374, 392-395, 400, 401, 404, 408, 414—415, 417-418, 419,
420—421, 422, 425, 712, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 724,
724-725, 726, 727, 728, 729—730, 731, 733, 735, 737-738, 740,
741, 742, 746, 747, 748, 749, 750, 839.

Pārgrozījums valsts īpašuma pārvaldes likuma par iz-
pirkšanas aktu nodevām (lik. chron. rad. Nr. 10) 579—580..

Latvijas pievienošanās pie 1921. g. 25. oktobra Zeņeva no
Tautu Savienības starptautiska darba organizācijas galvenās
konferences 3. sesijas pieņemtiem konvenciju projektiem:

Laukstrādnieku biedrošanās un koalicijas tiesības (lik.
chron. rād. Nr. 27) 1124—1125.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr: 2) 693—695.

Iesniedzis priekšlikumu 1107, pārējas formulu 1055.
Starpsaucieni 470, 494, 786, 803, 804, 805.

Runā no vietas 422.

Rubulis, Jezups (Latg. darba part.).
Dzimis 1898. gada 1. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, advokāts.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 521—530, 654—658.
pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču noliegšanu

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 56—58, 104—106.

Iesniedzis priekšlikumus 442, 547 (2 priekšl), 548, (2
priekšl), 549 (2 priekšl), 550, 696, 924, 928—929, 1008—1009,
pārejas formulas 1045, 1049, 1055, 1056.

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51.

Starpsauciens 631.

Rubulis, Vladislavs (Latg. zemn. part.).
Dzimis 1887. gada 11. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, bij. iekšlietu ministra biedrs.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

141—142, 623—625.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.

Nr. 3) 550.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad. Nr.

17) 895—897, 903.
īpašuma tiesības uz piešķirtam šņoru zemēm (lik. chron.

rād. Nr. 23) 1114—1115.

Iesniedzis priekšlikumus 818 (2 priekšl, jioņem), 902, 910,
1116, pārējas formulu 1056.

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51.

Rudevics, Ansis (soc. dem.).
Dzimis 1890. gada 6. janvārī, latvietis, pagastskolas un

pašizglītība, žurnalists-redaktors.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 217—220, 227—228, 266—273, 999—1002.
pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču noliegšanu

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 53, 67—71.
personīgā lietā 290.

_ Iesniedzis priekšlikumus 472, 478, 834, 836, 1068, 1107,
pārejas formulas 480, 1047.

Starpsaucieni 333 (2 reizes).

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 2, 443.
Runā no vietas 67.

Rūdzis, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1896. gada 31. maijā, latvietis, pilsētas skolas iz-

glītība, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas'Lat-
gales apgabala sekretārs.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 604—611, 682—684,

i
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Iesniedzis priekšlikumu 478.

Starpsaucieni 501, 655.

Rudzīts, Teofils (soc. dem. maz.).
Dzimis 1892. gada 13. oktobrī, latvietis, Latvijas univer-

sitātes students, statistiķis.
Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

684—689, 797—800.
Pārgrozījumi likuma par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 1100. .

Iesniedzis priekšlikumu 1105.
Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču

noliegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 51.
Starpsaucieni 499, 1101.

Salnājs, Voldemārs (soc. dem. maz.).
Dzimis 1886. gada 20. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, statistiķis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 142—147, 211—212, 213—214, 276—277, 449—453.

pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču noliegšanu
(piepr. chron. rad. Nr. 1) 51—52, 62—67.

' Iesniedzis priekšlikumus 212, 264 (noņem), pārejas for-
mulu 106.

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 51.

Sainis, Hermanis (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 10. jūlijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, skolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie redakcijas komisijas ziņojumiem 590—591,

1155—1156.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 332—336, 446—449, 802—804, 807.

personīgā lietā 469—470.

Iesniedzis priekšlikumus 700, 836.
Starpsaucieni 367, 368 (3reizes), 369,450, 451 (2reizes), 452.

SanderSj Visvaldis (krist. nac. sav.).
Dzimis 1885. gada 15. novembri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs un vidusskolas skolotājs.

Referents pie likuma par Durbes pilsētas administratīvo
robežu paplašināšanu (lik. chron. rād. Nr. 9) 578.

Runā pie likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu ap-
riņķos (lik. chron. rād. Nr. 3) 435.

Siecenieks, Pēteris (zemn. sav.).
Dzimis 1865. gada 29. janvārī, latvietis, apriņķa skolas

izglītība, kooperators.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likumiem:
Eksportējamās gaļas un to pārstrādājumu kontrole (lik.

chron. rād. Nr. 11) 581, 582, 585—586.
Ārvalstu preču kreditu izmantošana (lik. chron. rad. Nr.

21) 1097.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

756—761, 781, 1032—1033.
Eksportējamas gaļas un tas pārstrādājumu kontrole (lik.

chron. rād. Nr. 11) 582.
Olu eksporta kontrole (lik. chron. rād. Nr. 13) 588—589.
Pārgrozījumi likuma par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 1101, 1105—1106.

Iesniedzis priekšlikumus 291, 582, 590, 700, 836, 1106.
Starpsauciens 653.

Sīmanis, Andrejs (zemn. sav.).

Dzimis 1867. gada 3. janvārī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, senators. ..?:,.

Satversmes Sapulces loceklis.
Iesniedzis priekšlikumu 700.
Atvaļinājums 634.

Skalbe, Kārlis (dem. centrs).
Dzimis 1879. gada 8. novembrī, latvietis, pašizglītīL.: ..

tautskolotājs, rakstnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād
Nr. 2) 467—469.

Skujenieks, Marģers (soc. dem. maz.).
Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, valsts statistiskas pārvaldes direktors.

Tautas Padomes I. viceprezidents un Satversmes Sa-
pulces loceklis.

Runā pie likuma par Latvijas teritorijas iedalīšanu ap-
riņķos (lik. chron. rād. Nr. 3) 432^433, 553, 554.

Iesniedzis priekšlikumus 428, 431, 438, 553 (noņem).

Parakstījis pieprasījumu par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 51.

Sīmanis, Paulis (vācu balt. part.).
Dzimis 1876. gada 30. martā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pielikumiem^
Telpu īre (lik. chron. rad. Nr. 1) 388.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

182—184, 925.
pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-

liegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 104.

Iesniedzis priekšlikumus 14, 230, 784 (2 priekšl), 925.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 2.

Trasuns, Francis (Latg. dem. īrakc).
Dzimis 1864. gada 4. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmi-

jas izglītība, prelats.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts Triju zvaigžņu ordeņa domē 576 (netiek ie-
vēlēts) .

Runā pie likumiem:
Telpu īre (lik. chron. rād. Nr. 1) 37—38.
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)

118—129, 229, 230, 265, 301—309, 453—457, 497—503, 659—666,
988—989, 1005—1007.

Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad. ?
Nr. 17) 887—891, 907, 910, 915—916, 1086—1087, 1091.

Iesniedzis priekšlikumus 291, 442, 547, 548, 553, 696, 908
(2 priekšl), 912, 916, 926, 928—929, 994 (2 priekšl), 1008—1009,
1012, 1013, pārejas formulas 106, 1049, 1055, 1056.

Starpsaucieni 154, 444, 653, 994 (2 reizes).

Trasuns, Jezups (Latg. darba part).
Dzimis 1898. gada 19. janvārī, latvietis, students-taut-

saimnieks, žurnālists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. ' chron. rad. Nr. 2)

320—324.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.

Nr. 17) 866—871, 904—905, 910—911, 915, 918, 920—921, 1081—
1082, 1084—1085, 1086.

Iesniedzis priekšlikumus 473, 912, 916, 919, 926, 1045 (no-
ņem), 1075, 1078, 1083 (2 priekšl), 1084, 1088, pārejas formulas
1049, 1055, 1056.

Starpsaucieni 630.

Ulmanis, Kārlis (zemn, sav).
Dzimis 1877. gada 4. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 1100, 1104—1105.



,,, o-i , Zemgals, Gustavs. 28
27 Ulpe, Pēteris. 5 '

Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienākuma
nodokli (lik. chrn. rād. Nr. 30) 1144, 1148.

Iesniedzis priekšlikumus 13, 700, 836.
Starpsaucieni 69, 157 (3 reizes), 158, 445, 446, 524, 593,

595 (2 reizes), 6.0, 611, 1001, 1033.

Ulpe, Pēteris (soc. dem.).
Dzimis 1882. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, statistiķis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:
Alūksnes pilsētas administratīvas robežas (lik. chron. rad.

Nr. 8) 576.
Pārgrozījumi likuma par pagastu pašvaldību (lik. chron.

rād. Nr. 22) 1099—1100, 1104, 1106.
Runā pie likumiem:
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rad.

Nr. 3) 435—436, 439, 442, 553—554.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rad.

Nr. 17) 871—872.
Pārgrozījumi rīkojuma -par nodokli no nekustamiem īpa-

šumiem pilsētās un miestos (lik. chron. rād. Nr. 31) 1152—1153,

Iesniedzis priekšlikumus 264, 435, 437, 439, 440 (3 priekšl),
442 (noņem), 478, 547, 551, 554, 834, 836, 1152, 1154.

Starpsaucieni 661, 677.

Veckalns, Andrejs (soc. dem.).
Dzimis 1879. gada 14. aprilī, latvietis, techniskās būvsko-

las izglītība, būvtechniķis-zīmētājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.

Nr. 2) 800—802, 1042, 1058—1059.

Iesniedzis priekšlikumus 834, 836.
Starpsaucieni 74, 76, 83, 276, 452, 453, 532, 535, 557, 559,

780 (2 reizes), 789, 804, 806, 820, 837, 895, 922, 956, 957, 980,
986, 1070, 1158.

Vegezaks, Manfrēds (vācu balt. part.).
Dzimis 1879. gada 23. augustā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, Vidzemes muižnieku kredītbiedrības darbinieks.

Runā pie likuma par telpu īri (lik. chron. rād. Nr. 1) 14,
39—40, 44, 46, 242, 253, 374, 391—392.

Iesniedzis priekšlikumus 14 (4 priekšl), 40, 4% 46, 242,
257 (2 priekšl), 396, 711, 717, 723 (2 priekšl), 733, J36 (2
priekšl), 740, 741, 745, 747.

Velkme, Antons (Latg. krist. zemn. sav.).
Dzimis 1887. gada 27. jūnijā, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, zemkopības ministra biedrs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie likumiem:
Valsts budžets " 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

625—632.
Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.

Nr 17) 900—901, 916, 917.
Iesniedzis priekšlikumus 906, 908, 916, 918—919, 1076,

1078, 1083, 1084, 1088, 1093, pārejas formulas 106, 1055, 1056.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 2.

Veržbickis, Jānis (poļu sav.).
Dzimis 1888. gada 18. aprilī, polis, augstskolas izglītība,

Daugavpils pilsētas valdes loceklis un Latgales apgabaltie-
sas privatadvokats.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād. Nr. 2)

īpašuma tiesības uz piešķirtām šņoru zemēm (lik. chron.
rād. Nr. 23) 1119.

Iesniedzis priekšlikumus 119, pārejas formulas 1049, 1056.

Vesmanis, Fridrichs (soc. dem).
Dzimis 1875. gada 15. aprilī, latvietis, augstskolas iz-

glītība.

Satversmes Sapulces loceklis.

Saeimas priekšsēdētājs.

Aizrādījums deputātiem 402.
Paskaidrojumi pie balsošanas 11, 12, 15, 19, 26, 38, 41, 44,

106, 240,259, 261,262, 396,570,713,717, 719,722,724, 725,727;
730, 732, 733—734, 735, 743, 747, 906, 909, 912, 916, 919, 923,
1009, 1015, 1016, 1036, 1054, 1066, 1077, 1082, 1083, 1087, 1092,
1095.

Svinīga runa 1924. gada 1. maija 27—28.

Vesmanis, Jānis (dem. centrs).

Dzimis 1878. gada 3. maijā, latvietis, augstskolas izglītība,
valdības pilnvarotais līgumu slēgšanai ar ārvalstīm, bij. ārkar-v
tējs sūtnis un pilnvarots ministrs.

Saeimas sekretārs.

Ievēlēts komisijā budžeta 1.
Referents pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron.

rād. Nr.2) 106—116, 190—191, 210, 212, 214—215, 215, 264, 290—
291, 470—472, 476—477, 696—700, 781—784, 785, 785—786, 818,
825, 829—830, 831, 833.

Ārvalstu preču kredītu izmantošana (lik. chron. rad. Nr.
21) 1098.

Runā pie pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču
noliegšanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 71—74.

Iesniedzis priekšlikumus 210, 215, 231, 264, 291, 472, 473,
474, 476, 781, 785 (2 priekšl), 818 (2 priekšl), 830, 831, 833,
pārejas formulu 106.

Starpsaucieni 154, 802.

Runā no vietas 210, 830.

Višņa, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1891. gada 28. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, elektrotechniķis.

Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 788—795, 804—807, 930—935, 951—956.

Iesniedzis priekšlikumu 478, pārejas formulas 1056, 1057.
Atvaļinājums 875.

Vittenbergs, Ruvins (Agudas Izrael).
Dzimis 1868. gada 17. janvārī, žīds, pašizglītība, tirgotājs.

Zeibolts, Pēteris (soc. dem.).
Dzimis 1888. gada 23. septembrī, latvietis, arodnieciskā

izglītība dzelzceļa ierēdnis.

Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1924./25. gadam (lik. chron. rād.
Nr. 2) 935—940, 1063—1064.

Iesniedzis priekšlikumus 478, 834, 836, 957 (2 priekšl),
1010 (2 priekšl), 1064, pārejas formulas 957 (3 pārejas form.),
1063 (2 pārejas form.), 1064.

Starpsauciens 945.

Zemgals, Gustavs (dem. ienirs).
Dzimis _ 1871. gada 12. augustā, latvietis, augstskolas

izglītība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes II. viceprezidents.

? Referents pie likuma par karavīru atvaļināšanu no kara
dienesta 1924./25. budžeta gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 556.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rād Nr. 2)

280—281.
Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron. rād.

Nr. 3) 428—429.
pieprasījuma par 1. maija gājienu un sapulču no-

liegšanu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 52—53.
Iesniedzis priekšlikumus 428, 430, 431, 434, 435, 547, 552,

1068, pārejas formulu 1056.
Starpsaucieni 342.

Runā no vietas 52,

^H
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Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvās robežas, Alūksnes pilsētas (lik.

chron. rād. Nr. 8) (skat. „Alūksne").
Administratīvo robežu paplašināšana, Durbes pilsē-

tas (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. „Durbes").
Agrāras reformas likuma I. daļas 3. panta e punktā

un 14. pantā paredzētā termiņa pagarināšana uz
6 mēnešiem, skaitot no šī likuma izdošanas die-
nas, ja tā zeme vēl nav piešķirta (skat. «Val-
dībai uzdod izstrādāt").

Aizklāta balsošana (skat. «Balsošana, aizklāta").
Aizrādījumi deputātiem, Saeimas priekšsēdētāja

(skat. «Deputātiem").
Algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem

agrāk piešķirtās pensijas un atlīdzība sakropļo-
jumu un profesionālu slimību gadījumos (lik.
chron. rād. Nr. 32) (skat. «Pensijas").

Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar no-
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 15) 710, 840—841.

Alūksnes pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād. Nr. 8) 576—577, 590.

Apkarošana, netiklu publikāciju apgrozības un tirdz-
niecības (lik. chron. rād. Nr. 40) (skat. «Konven-
cijas").

Apkarošana, žūpības (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat,
«Žūpības").

Apriņķos iedalīšana, Latvijas teritorijas (lik. chron
rād. Nr. 3) (skat. «Teritorijas").

Apsardzības, iekšējās, organizēšanas pagaidu notei-
kumu pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 36) (skat.
«Iekšējās").

Apsardzības, pastiprinātas, atcelšana un pagarinā-
šana pierobežas joslās 263.

Apstiprināšana, valsts kontroles kolēģijas locekļu
(skat. «Valsts kontrole").

Ārkārtējo izdevumu XI. daļā tek. num. 396 I. vietā § 3
nolemtos 15,000 latu nenodot dzelzceļnieku bie-
drības, bet satiksmes ministrijas rīcībā priekš
satiksmes ministrijas kalpotāju un strādnieku sa-
natdrās ārstēšanas (skat. «Valdībai uzdod").

Armijas apgādāšana izdarāma ar iekšzemes produk-
tiem, kur tas iespējams (skat. «Valdībai uzdod").

Armijas apgādāšanas tekošā budžeta gadā reorgani-
zēt, radot pie galvenā štāba ministra kanclejas
atsevišķu neatkarīgu orgānu torgu izvešanai
(skat. «Valdībai uzdod").

Ārvalstu preču kreditu izmantošana (lik. chron. rād.
Nr. 21) (skat. «Kreditu").

Atjaunošana, iznīcināto ierakstu Latgales notariela
arķiva zemes grāmatu reģistros (lik. chron. rad.
Nr. 37) (skat. «Latgales").

Atlīdzība un agrāk piešķirtās pensijās algotiem dar-
biniekiem un viņu ģimenes locekļiem sakropļo-
šanas un profesionālu slimību gadījumos (lik.
chron. rād. Nr. 32) (skat. «Pensijas").

Atpūta, nedēļas, rūpniecības uzņēmumos (lik. chron.
rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas").

Atsevišķu satiksmes ministrijas darbinieku grupu un
organizāciju pabalstīšanu ar valsts līdzekļiem iz-
beigt (skat. «Valdībai uzdod").

Atvaļinājumi deputātiem (skat. «Deputātu").
Atvaļināšana, karavīru, no karadienesta 1924./25.

budžeta gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) (Skat. «Ka-
ravīru").

Balsošana, aizklāta 13, 291—292, 478-479, 576, 700—701,.
834, 836.

paskaidrojumi, deputātu, par motīviem 489.
„ Saeimas priekšsēdētaja 11, 12, 15,

19, 26, 38, 41, 44, 106, 240, 257, 259, 261, 262,
396, 434, 437, 438, 439, 442, 474, 570, 713, 717,
719, 722, 724, 725, 727, 730, 732, 733, 734, 735,
743, 747, 906, 909, 912, 916, 919, 923, 1009, 1015,
1016, 1036, 1054, 1066, 1077, 1082, 1083, 1087,
1092, 1095.

Bērnu un pusaudžu, kuģniecībā nodarbināto, obliga-
toriska mediciniska izmeklēšana (lik. chron. rād.
Nr. 26) (skat. «Konvencijas").

Biedrību, savienību un politisku_ organizāciju likuma
papildināšana (lik. chron. rād. Nr. 4) 339, 554—
555, 590.

Biedrošanas un koalīcijas tiesības, laukstrādnieku
(lik. chron. rād. Nr. 27) (skat. «Konvencijas").

Budžeta likums (lik. chron. rād. Nr. 6) 561—574,
1065—1066, 1071, 1072.

Budžets 1924./25. gadam (lik. chron. rad. Nr. 2)
106—140, 139—230,263—338, 393—372,443—546,
591—740, 751—834, 923—1023.
ieņēmumi, ārkārtējie 210—211, 1019—1020.

kārtējie 191—210, 1019.
izdevumi, ārkārtējie 830—834, 924—1018, 1020.

kārtējie 211—230, 263—338, 339—372, 443—546,
591—710, 751—830, 923—924.

pārejas formulas 1023—1065.
Būvniecība (lik. chron. rād. Nr. 33) 1008.
Būvniecībai, lauksaimniecības, krediti (lik. chron.

rād. Nr. 17) (skat. ..Krediti").

Ceļi, zemes (lik. chron. rād. Nr. 20) (Skat. «Zemes").
Cīņa ar bērnu nomaitāšanu (skat. «Valdībai uzdod

izstrādāt").
Civildienests (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").

Darba aizsardzības noteikumi, izdoti 1922. gada 1.
jūnijā (skat. «Valdībai uzdod pārstrādāt").

Darba laika likuma pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rād. Nr. 34) 29.

Darba laiks kuģniecība (skat. «Valdībai uzdod iz-
strādāt").

Darbu izdošana un materiālu piegādāšana valsts te-
stādēs — pagaidu noteikumi (lik. chron. rād.
Nr. 46) 2.

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētaja 329,
402.

Deputātu atvaļinājumi 1, 57, 373, 517—518, 634, 710, 751, 875,
922, 1007—1008, 1038, 1070.

„ izdošana, tiesas sprieduma izpildīšanai — pieprasī-
jums_ 406.

„ sastāva pārmaiņas — A. Buševica vieta K. Ozo-
liņš 29.

saukšana pie tiesas atbildības 2, 231, 443, 710, 1070.
Dienas kārtības grozīšana 546, 840—841, 1095.
Dienesta apģērbi dzelzceļa darbiniekiem, 1923. gada

22. marta noteikumi (skat. «Valdībai uzdod pār-
strādāt").

Disciplinārā reglamenta papildinājuma 73\ panta at-
celšana_ (lik. chron. rād. Nr. 12) 586—587, 591.

Durbes pilsētas administratīvo robežu paplašināšana
(lik. chron. rād. Nr. 9) 577—579, 1065.

Dzelzceļa sabiedrības, Ziemeļlatvijas, statūti (lik.
chron. rād. Nr. 16) (skat. «Ziemeļlatvijas").

Dzīvokļu kooperāciju attīstīšana, kreditējot no hipo-
tekārām kredita sumām pirmām un galvenam
kārtām dzīvokļu lietotāju kooperatīvus namu
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celšanai, izbūvei un iegūšanai (skat. «Valdībai
uzdod"). _ ,

Eksporta, olu, kontrole (lik. chron. rad. Nr. 13)
587—590, 591.

Eksportējamās gaļas un tas pārstrādājumu kontrole
(lik. chron. rād. Nr. 11) 581—586, 590.

Eksports, māju lopu (lik. chron. rad. Nr. 44) 2.
Elektrisko liniju būvēšana uz laukiem un atsevišķu

lauku centrālo tīklu saskaņošana (skat. «Valdī-
bai uzdod izstrādāt").

Frakciju biroja sēdes 26, 51, 546.
Frakciju biroja lēmums 1095—1097.

Gaļas, eksportējamās, un tās pārstrādājumukontrole
(lik. chron. rād. Nr. 11) (skat. «Eksportējamas").

Grāda un tiesību piešķiršanas kartība techniskos
arodos (lik. chron. rād. Nr. 35) 180.

Iekšējās apsardzības organizēšanas pagaidu notei-
kumu pārgrozījums (lik. chron. rad. Nr. 36) 2.

Ienākumu nodoklis — pārlabojumi un papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 30) (skat. «No-
doklis, ienākumu").

īpašuma tiesības uz piešķirtam šņoru zemēm (lik.
chron. rād. Nr. 23) (skat. «Šņoru zemju").

īpašumu, nekustamu, ķoroborešana sakara ar agrā-
rās reformas likumu — likuma papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. «Ķoroborešana").

īpašumu, nekustamu, nodoklis pilsētās un_ miestos —
pārgrozījumi rīkojumā (lik. chron. rād. Nr. 31)
(skat. «Nodoklis, nekustamu").

īpašumu, valsts,_ pārvaldes likuma par izpirkšanas
aktu nodevām, pārgrozījums (lik. chron. rad.
Nr. 10) (skat. «Nodevas").

īre, telpu (lik. chron. rād. Nr. 1) 2—26, 29—51,
231—262, 373—427, 710—750, 835—840.

Izmeklēšana, obligatoriska mediciniska, kuģniecība
nodarbināto bērnu un pusaudžu (lik. chron. rad.
Nr. 26) (skat. «Konvencijas").

Iznīcināto ierakstu atjaunošana Latgales notariela
arķiva zemes grāmatu reģistros (lik. chron. rad.
Nr. 37) (skat. «Latgales").

Izpirkšanas aktu nodevas — valsts īpašumu pārval-
des likuma pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 10)
(skat. «Nodevas").

Jaunsaimniekiem nevajadzīgo un nepiemēroto valsts
zemes fonda dzīvojamo ēku pasargāšana no bojā
iešanas un uzturēšana apdzīvojamā stāvoklī, vai
nu paturot tās valsts rīcībā, vai ari piešķirot vie-
tējām pašvaldībām (skat. «Valdībai uzdod").

Jelgavas, Rīgas un Tukuma apriņķa robežu pārgro-
zīšana (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat. «Rīgas").

Jēlspirta cenas nākošā sesonā revidēt kopā ar valsts
kontroli, tās pazeminot (skat. «Valdībai uzdod").

Kabinets, ministru (skat. «Ministru kabinets").
Kara ministra tiesības noteikt, kādas uz valsts ap-

sardzību attiecošās ziņas turamas slepenībā
(lik. chron. rād. Nr. 38) 58.

Kara sodu likumu dažu pantu grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 39) 2.

Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1924./25. bu-
džeta gadā (lik. chron. rād. Nr. 5) 555—561, 590,

Komandējumu naudas _ valsts darbiniekiem (skat.
«Valdībai uzdod pārstrādāt").

Komisijas.
Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu (16 locekļi)

pārmaiņas 1, 963.
Ārlietu_ (ll locekļi)

pārmaiņas 1, 29.

Budžeta (16 locekļi)
pārmaiņas 1.
priekšlikums noņemt no dienas kārtības un nodot

komisijas caurskatīšanai likumprojektu par ārvalstu
preču kreditu izmantošanu 231.

pārejas formulas pie valsts budžeta 1023—1045.
Juridiskā (13 locekļi)

pārmaiņas 1.
Pašvaldības (13 locekļi)

priekšlikums atdot atpakaļ komisijas caurskatīšanai
likumprojektu par Latvijas teritorijas iedalīšanu ap-
riņķos 554.

Redakcijas (5 locekļi)
ziņojumi 590—591, 835—836, 1065, 1071, 1154—1155,

1155—1156, 1156.
Sociālas likumdošanas (13 locekļi)

pārmaiņas 546.
Kontrole, eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu

(lik. chron. rād. Nr. 11) (skat. «Eksportējamas").
Kontrole, olu eksporta (lik. chron. rād. Nr. 13) (skat.

«Eksporta").
Kontrole, valsts (skat. «Valsts").
Konvencijas.

Kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obligatoriska
mediciniska izmeklēšana (lik. chron. rād. Nr. 26) 1123—
1124, 1125, 1131—1133.

Laukstrādnieku biedrošanas un koalīcijas tiesības (lik.
chron. rād. Nr. 27) 1124—1125L 1129—1130.

Nedēļas atpūta rūpniecības uzņēmumos (lik. chron. rād.
Nr. 28) 1125, 1130—1131.

Netiklu publikāciju apgrozības un tirdzniecības apkarošana
(lik. chron. rād._Nr. 40) 2.

Pusaudžu minimālā vecuma noteikšana, pielaižot tos dar-
bā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus (lik. chron.
rād. Nr. 25) 1123—1124, 1127—1129.

Svina baltuma lietošana krāsošana (lik. chron. rad. Nr.
24) 1120—1122, 1126—1127.

«Konzuma" parādu valstij attiecībā uz precēm, ku-
ras «Konzums" saņēmis no Ziemeļamerikas Sa-
vienotām Valstīm, steidzīgā kārtā nokārtot sa-
ziņāar valsts kontroli (skat. «Valdībai uzdod").

Ķoroborešana, nekustamu īpašumu, sakarā ar agrā-
ras reformas likumu — likuma papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 47) 57.

Krediti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.
Nr. 17) 863—922, 1075—1095.

Kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj.
II. daļas 1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta gro-
zīšana (lik. chron. rad. Nr. 7) 574—575, 590.

Kreditu, ārvalstu preču, izmantošana (lik. chron. rād.
Nr. 21) 231, 1097—1099.

Kuģniecība nodarbināto bērnu un pusaudžu obligato-
riska mediciniska izmeklēšana (lik. chron. rād.
Nr. 26) (skat. «Konvencijas").

Kuģu nodokļi piekrastes braucienos (lik. chron. rād.
Nr. 41) (skat. «Nodokļi").

Kultūras fonds.
Likuma pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 42) 1008.

Latgales notariela arķiva zemes grāmatu reģistros
iznīcināto ierakstu atjaunošana (lik. chron. rād.
Nr. 37) 2.

Latviešu teksta pārgrozījums likumā par tirdzniecī-
bas un kuģniecības līgumu starp Latviju un Liel-
britāniju (lik. chron. rād. Nr. 18) 1066—1068,
1071.

Latvijas teritorijas iedalīšana apriņķos (lik. chron.
rad. Nr. 3) (skat. «Teritorijas").

Latvijas pievienošanas pie 1921. gada 25. oktobrī
Zeņeva no Tautu Savienības starptautiskās dar-
ba organizācijas galvenās konferences 3. sesijas
pļeņemtiem konvenciju projektiem (lik. chron.
rād. Nr. 24—28) (skat. «Konvencijas").

Lauksaimniecības būvniecībai krediti (lik. chron. rād.
Nr. 17) (skat. «Krediti").

Lauksaimniecības un sakņkopības sēklu kontrole pri-
vātas seklu tirgotavas (skat. «Valdībai uzdod iz-
strādāt").
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Lauksaimniecības veicināšana (skat. «Valdībai uz-
dod izstrādāt").

Laukstrādnieku biedrošanās un koalīcijas tiesības
(lik. chron. rad. Nr. 27") (skat. ..Konvencijas").

Lēmums par to, kādas statistikas un citas ziņas par
izceļošanu, ieceļošanu un emigrantu transportē-
šanu piesūtāmas starptautiskam darba birojam
(lik. chron. rad. Nr. 43) 58.

„Ļetai" nodot .visu valdības izdevumu izplatīšanu un
pec iespējas ari izdošanu (skat. «Valdībai uz-
dod").

Lotto klubus un citas hazarda spēles, visas Latvijā
pastāvošas

^
slegt_ triju mēnešu laikā pēc valsts

budžeta speķa stāšanas (skat. «Valdībai uzdod").

Mācības un audzināšanas iestāžu nenormāli lielās
saimniecības nākošā gadā samazināt, atstājot
tam tikai nepieciešamo zemes platību (skat.
«Valdībai uzdod").

Māju lopu eksports (lik. chron. rād. Nr. 44) (skat.
«Eksports").

Materiālu _piegādāšana un darbu izdošana valsts
iestādēs — pagaidu noteikumi (lik. chron. rād.
Nr. 46) 2.

Mediciniska izmeklēšana, obligatoriska, kuģniecība
nodarbināto bērnu un pusaudžu (lik. chron. rād.
Nr. 26) (skat. «Konvencijas").

Mērnieki, zvērināti — papildinājums rīkojumā (lik.
chron. rād. Nr. 19) 1095—1097.

Mežsargus nākoša budžeta gada ierindot ierēdņu ka-
tegorijās un par viņiem lietošanā nodoto dienesta
zemi un dzīvokļiem atvilkt no algas nomas nau-
du, kura jānosaka katrai dienesta zemes vienī-
bai un dzīvokļiem atsevišķi, ievērojot to labumu
un vērtību attiecīgā vietā (skat. «Valdībai uz-
dod").

Mežu ekspluatācijas pārvaldes, bijušas, apgādības
ministrijas un satiksmes ministrijas ceļu un būvju
virsvaldes veco rēķinu likvidēšanas kārtība un
termiņš (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").

Ministru kabinets.
Pārmaiņas sastāvā — iekšlietu ministra A. Birznieka at-

kāpšanās 181.
P. Juraševskis iekšlietu ministrs 476.

Ministru prezidenta lūgums pagarināt statūtu iesnieg-
šanas termiņu līdz š. g. 1. oktobrim dažiem
valsts uzņēmumiem 1008.
— termiņu likumprojektu izstrādāšanai 546—547.

Ministru prezidenta paziņojums par pastiprinātas ap-
sardzības stāvokļa atcelšanu valstī un pagari-
nāšanu pierobežu joslā 263.

Ministru prezidenta runas 58—62, 225—226.
Ministru priekšlikumi.

Kara ministra 819, 923.
Ministru runas.

Finansu 205—207, 214, 829, 925—926, 928.
Kara 820, 959.
Satiksmes 940—951, 1072, 1073—1075.
Zemkopības 642—654, 1028.

Nedēļas atpūta rūpniecības uzņēmumos (lik. chron.
rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas").

Nekustamu īpašumu ķoroborešana sakara ar agrā-
rās reformas likumu — likuma papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 47) (skat «Ķoroborešana").

Nekustamu īpašumu nodoklis pilsētas unjniestos —
pārgrozījumi rīkojuma (lik. chron. rad. Nr. 31)
(skat. «Nodoklis, nekustamu").

Netiklu publikāciju apgrozības un tirdzniecības ap-
karošana (lik. chron. rād. Nr. 40) (skat. «Kon-
vencijas").

Nodevas, izpirkšanas aktu — valsts īpašumu pārval-
des likumā nargrozījums (lik. chron. rad. Nr. 10)
579—581, 590.

Nodoklis, ienākumu — pārlabojumi un papildinājumi
noteikumos (lik. chron. rād. Nr._ 30) 1143—1149.

Nodoklis, nekustamu īpašumu, pilsētas un miestos —
pārgrozījumi rīkojumā (lik. chron. rād. Nr. 31)
1149—1154.

Nodokļi, kuģu, piekrastes braucienos (lik. chron. rad
Nr. 41) 339.

Nodokļiem aplikšana, alkoholu saturošu vielu ražo-
šana un pārdošana — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 15) (skat. «Alkoholu").

Olu eksporta kontrole (lik. chron. rād. Nr. 13) (skat.
«Eksporta").

Opija un citu narkotisku vielu ievešana, izvešana un
tirgošanās ar tām (lik. chron. rād. Nr. 45) 58.

Organizāciju, politisku, biedrību un savienību likuma
papildināšana (lik. chron. rād. Nr. 4) (skat. «Bie-
drību").

Ordeņa, Triju Zvaigžņu, dome 3 Saeimas deputātu
ievēlēšana 576.

Pabalstīšanu ar valsts līdzekļiem, atsevišķu sa-
tiksmes ministrijas darbinieku grupu un organi-
zāciju, izbeigt (skat. «Valdībai uzdod").

Pagastu pašvaldības likuma pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 22) 1099—1107.

Pārejas formulas 106, 839, 1023—1065, 1072, 1133,
1143.

Pārmaiņas deputātu sastāva (skat. „Deputatu^).
„ komisiju sastāva (skat. _„Komisijas").
„ ministru kabineta sastāvā (skat. „Ministru ka-

binets").
Pārskats, V. sesijas darbības 1158.
Paskaidrojumi pie balsošanas _ (skat. «Balsošana").
Pastiprinātas apsardzības stāvokļa atcelšana valstī

un pagarināšana pierobežu joslā 263.
Pašvaldībām izsniegto aizdevumu nokārtošana, dzē-

šot aizdevumu sumas, kuras izlietotas valstisku
mērķu sekmēšanai (skat. «Valdībai uzdod iz-
strādāt").

Pavalstniecība (skat. «Valdībai uzdod pārstrādāt").
Pensijas, agrāk piešķirtās, un atlīdzība algotiem dar-

biniekiem un viņu ģimenes locekļiem sakropļo-
jumu un profesionālu slimību gadījumos (lik.
chron. rād. Nr. 32) 443.

Pieprasījumi saukt pie tiesas atbildības deputātus
skat. «Deputāti").

Pieprasījums izdot deputātu tiesas sprieduma izpil-
dīšanai (skat. «Deputātu").

Pieprasījums par 1. maija gājienu un sapulču nolieg-
šanu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 51—106.

Pievienošanās, Latvijas, pie 1921. gada 25. oktobrī
Žeņevā no Tautu Savienības starptautiskas
darba organizācijas galvenās konferences 3. se-
sijas pieņemtiem konvenciju projektiem (lik.
chron. rād. Nr. 24—28) (skat. «Konvencijas"^

Preču kreditu, ārvalstu, izmantošana (lik. chron. rad.
Nr. 21) (skat. «Kreditu").

Prezidents, ministru (skat. «Ministru prezidents").
Priekuļu lauksaimniecības mašinu izmēģināšanas

staciju un augu aizsardzības institūtu pārņemt
valsts pārziņā, pievienojot tos universitātei, vie-
nojoties ar Latvijas lauksaimnieku centralbiedrī-
bu; ja vienošanās nebūtu panākama, izņemt no
Latvijas lauksaimnieku centralbiedrības rīcības
valstij piederošo inventāru un to nodot Latvijas
universitātes lauksaimniecības fakultātei (skat.
«Valdībai uzdod").

Priekšlikumi, komisiju (skat. «Komisijas").
ministru (skat. „Ministru priekšlikumi").

Priekšsēdētājs, Saeimas (skat. «Saeima").
Pusaudžu minimālā vecuma noteikšana, pielaižot tos

darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus (lik.
chron. rād. Nr. 25) (skat. «Konvencijas").
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Pusaudžu un bērnu, kuģniecībā nodarbināto, obliga-
toriska mediciniska izmeklēšana (lik. chron. rad.
Nr. 26) (skat. «Konvencijas").

Reglamenta, disciplinārā, papildinājuma 73\ panta
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 12) (skat. «Discipli-
nārā").

Rīcības kapitāla izlietošana (skat. «Valdībai uzdod
izstrādāt").

Rīgas, Jelgavas un Tukuma apriņķu robežu pārgro-
zīšana (lik. chron. rād. Nr. 48) 2.

Robežas, administratīvās, Alūksnes pilsētas (lik.
chron. rād. Nr. 8) (skat. «Alūksnes").

Robežu, Durbes pilsētas, administratīvo, paplašinā-
šana (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. «Durbes").

Runas, ministru (skat. «Ministru runas").
Rūpniecības uzņēmumos nedēļas atpūta (lik. chron.

rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas").

Saeima.
Priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem 329, 402

„ paskaidrojumi pie balsošanas 11, 12, 15, 19,
26, 38, 41, 44, 106, 240, 257, 259, 261,
262, 296, 434, 437, 438, 439, 442, 474, 570,
713, 717, 719, 722, 724, 725, 727, 730,
732, 733, 734, 735, 743, 747, 906, 909,
912, 916, 919, 923, 1009, 1015, 1016, 1036,
1054, 1066, 1077, 1082, 1083, 1087, 1092,
1095.

»? „ svinīga runa 1924. gada 1. maija 27—28.
V. sesijas darbības pārskats 1158.
Svinīga sēde 1924. gada 1. maijā 27—28.

Saukšana pie tiesas atbildības, deputātu (skat. «De-
putātu").

Sēdes slēgšana (priekšlikumi) 140, 189, 263, 443, 476,
1068, 1107.

Skolu departamenta statūtus pārveidot saziņa ar
valsts kontroli, piemērojot tos skolu virsvaldei
(skat. «Valdībai uzdod").

Slēgta sēde 1096.
priekšlikums 819.

Sodu likumu, kara, dažu pantu grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 39) (skat. «Kara sodu").

Spirta izdalīšanu pēc noslēgtā līguma notecēšanas
pārņemt valsts rokās (skat. «Valdībai uzdod").

Starptautiskam darba birojam piesūtāmas statistiskas
un citas ziņas par izceļošanu, ieceļošnu un emi-
grantu transportēšanu (lik. chron. rād. Nr. 43)
(skat. «Lēmums").

Statūti, Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības (lik.
chron. rād. Nr. 16) (skat. «Ziemeļlatvijas").

Svina baltuma lietošana krāsošanā (lik. chron. rād.
Nr. 24) (skat. «Konvencijas").

Šņoru zemju, piešķirto, īpašuma tiesības (lik. chron.
rād. Nr. 23) 1107—1120.

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas
galvenā konferencē IV. sesijā pieņemtie pārgro-
zījumi pie Versaļas miera līguma 393. pantu un
citu miera līgumu attiecīgiem pantiem (lik. chron.
rād. Nr. 49) (skat. «Versaļas").

Techniskos arodos grādu un tiesību piešķiršanas kar-
tība ,(lik. chron. rād. Nr. 35) (skat. «Grāda").

Telpu īre (lik. chron. rad. Nr. 1.) (skat. „Ire").
Teritorijas, Latvijas, iedalīšana apriņķos (lik. chron.

rād. Nr. 3) 428—443, 547—554, 1136—1143.
Tiesnešu amats nav savienojams ar juriskonsultu pie-

nākumiem (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").
Tiesu iekārtas likumu 226., 231. un 231. pantu pār-

grozījumi (lik. chron. rād. Nr. 29) 2, 1133—1136.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju

un Lielbritāniju — latviešu teksta pārgrozījums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. «Latviešu").

Triju Zvaigžņu ordeņa domē 3 Saeimas deputātu ie-
vēlēšana576.

Tukuma, Rīgas un Jelgavas apriņķu robežu pārgro-
zīšana (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat. «Rīgas").

Valdībai uzdod (pārejas formulas)
ārkārtējo izdevumu XI. daļā tek. num. 396. I. vieta & 3

nolemtos 15.000 latu nenodot _dzelzcehneku biedrības,
bet satiksmes ministrijas rīcība priekš satiksmes mini-
strijas kalpotāju un strādnieku sanatorās ārstēšanas 1063.

gādāt par dzīvokļu kooperācijas attīstību, kreditējot no hi-
potekārām kredita sumam pirmām un galvenam kārtam
dzīvokļu lietotāju kooperatīvus namu celšanai, izbūvei
un iegūšanai 839.

gādāt par jaunsaimniekiem nevajadzīga un nepiemēroto
valsts zemes fonda dzīvojamo eku pasargāšanu no boja
iešanas un uzturēšanu apdzīvojama stāvoklī, vai nu pa-
turot tās valsts rīcībā vai ari piešķirot vietējam paš-
valdībām 1055.

gādāt par to, lai armijas apgādāšanu izdarītu ar iekšzemes
produktiem, kur tas iespējams 1043. _

ierindot mežsargus nākoša budžeta ierēdņu kategorijas un
par viņiem lietošanā nodoto dienesta zemi un dzīvokļiem
atvilkt no algas nomas naudu, kura jānosaka katra] die-
nesta zemes vienībai uz dzīvokļiem atsevišķi, ievērojot
to labumu un vērtību attiecīga vieta 1044.

izbeigt atsevišķu satiksmes ministrijas darbinieku grupu
un organizāciju pabalstīšanu ar valsts līdzekļiem 1064.

iznomājot Daugavā, ezeros un citos valsts ūdeņos zvejas
tiesības pie līdzīgiem līguma notejkumiem dot priekšro-
cību vietējām zvejnieku biedrībām, vai, ja tādu nav,
tad vietējo iedzīvotāju nabadzīgākām šķirām, bezzem-
niekiem, mazsaimniekiem, bijušiem karavīriem, kas no-
darbojas ar zveju 1041.

kopā ar valsts kontroli nākošā sezonā revidēt jēlspirta ra-
žošanas cenas, tās pazeminot 1041.

nākošā gadā samazināt nenormāli lielās saimniecības pie
mācības un audzināšanas iestādēm, atstājot tām tikai
nepieciešamo zemes platību 1027.

nodibināt valsts rezerves fondu, kurā ieskaitāmi visi at-
likumi no iepriekšējiem budžeta gadiem, cik tālu tie nav
uzņemti tekošā gada budžetā, valsts rezerves fonds,
līdz jaunā likuma spēkā stāšanos nav izlietojams citādi,
kā uz atsevišķa šim nolūkam katrā atsevišķā gadījumā
izdodama likuma pamata 1044.

pārņemt Priekuļu lauksaimniecības mašinu izmēģināšanas
staciju un augu aizsardzības institūtu valsts pārziņā,
pievienojot tos universitātei, vienojoties ar Latvijas
lauksaimnieku centralbiedrību; ja vienošanās nebūtu
panākama, izņemt no Latvijas lauksaimnieku centralbie-
drības rīcības valstij piederošo inventāru un to nodot

_Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātei 1036.
pārveidot saziņā ar valsts kontroli līdzšinējā skolu depar-

tamenta_ statūtus, piemērojot tos skolu virsvaldei 1047.
reorganizēt tekošā budžeta gadā armijas apgādāšanas lie-

tas, radot pie galvenā štāba ministra kanclejas atsevišķu
neajkarīgu orgānu torgu izvešanai 1043.

saziņa ar vajsts kontroli steidzīgā kārtā nokārtot „Kon-
zuma" paradu valstij attiecībā uz precēm, kuras „Kon-
zums" saņēmis no Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm
1043.

spirta izdalīšanu pec noslēgtā līguma notecēšanas pārņemt
valsts rokas 1043.

triju mēnešu laikā pēc valsts budžeta spēkā stāšanās slēgt
visus Latvija, pastāvošos lotto klubus un citas hazarda
spēles iestādes 1047.

visu valdības izdevumu izplatīšanu un pēc iespējas ari iz-
došanu nodot „Letai" 1027.

Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus:
Agrārreformas likuma I. daļas 3. panta e punktā un 14.

pantā paredzētā termiņa pagarināšana uz 6 mēnešiem,
skaitot no šī likuma izdošanas dienas, ja tā zeme vēl
nav piešķirta 1055.

Bijušās mežu eksploatacijas pārvaldes, apgādības mini-
strijas un satiksmes ministrijas ceļu un būvju virsvaldes
veco rēķinu likvidēšanas kārtība un termiņš 1023.

Cīņa ar bērnu nomaitāšanu 1024.
Civildienests 1057.
Darba laiks kuģniecībā 1133.
Elektrisko līniju būvēšana uz laukiem un atsevišķu lauku

centrālo tīklu saskaņošana 1023.
Lauksaimniecības un sakņkopības sēklu kontrole privātās

sēklu tirgotavās 1023.
Lauksaimniecības veicināšana 1023.
Pārgrozījums par zemkopības ministrijas 'skolām, paredzot

viņu nodošanu izglītības ministrijas pārziņā un apgādī-
bā līdz ar štatiem, iekārtu un inventāru 1054.

Pašvaldībām izsniegto aizdevumu nokārtošana, dzēšot aiz-
devuma sumas, kuras izlietotas valstisku mērķu sekmē-
šanai 1045.

Rīcības kapitāla izlietošana 1072.
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Tiesnešu amats nav savienojams ar juriskonsulta pienā-kumiem 1024.
Valsts būvju izvešana un uzraudzība par tām, kā ari par

privatbūvem 1023.
Zemes uzpirkšana caur zemes banku bezzemnieku un sīk-

zemmeku vajadzībām 1064.
Valdībai uzdod pārstrādāt likumus:

1923. gada 22. marta noteikumi Nr. 225 „par dienesta ap-
ģērbiem dzelzceļu darbiniekiem", pārstrādājami tādā
veida, lai attiecīgas kategorijas satiksmes ministrijas
darbinieki saņemtu formas apģērbus bez maksas 1063komandējumu naudas valsts darbiniekiem, nenosakot po-
licijas darbiniejriem atsevišķu atlīdzību par braucieniem
dienesta rajona 1023.

Noteikumi par darba aizsardzību, izdoti 1. jūnijā 1922.
gada — pārstrādājami tādi, ka rūpniecības iestāžu, tāpat
ka kuģniecības sanitāra uzraudzība tiktu uzticēta ne
fabriku bet darbu inspektoriem 1055.

Noteikumi par valsts darbiem un apgādi 1024.
Noteikumi par valsts darbiem un apgādi kara resorā (kara

lik. XVIII. gr.), piemērojot viņus miera laika likumam
par darbiem un apgādi civilresoros un kara laikā taga-
dējai Latvijas armijas saimniecisko orgānu uzbūvei 1024.

Pavalstniecība 1045.
Valsts budžeta likums (lik. chron, rād. Nr. 6) (skat.

«Budžeta").
Valsts budžets (lik. chron. rād. Nr. 2) (skat. «Bu-

džets").
Valsts būvju izvešana un uzraudzība par tām, kā ari

par privatbuvēm (skat. «Valdībai uzdod izstrā-
dāt").

Valsts darbi un apgāde — noteikumi (skat. «Valdībai
uzdod pārstrādāt").
Valsts darbi un apgāde kara resorā — noteikumi

(kajajik. XVIII. gr.) (skat. «Valdībai uzdod pār-
strādāt").

Valsts iestādēs darbu izdošana un materiālu piegādā-
šana — pagaidu noteikumi (lik. chron. rād. Nr.
46) (skat. «Darbu").

Valsts īpašumu pārvaldes likuma par izpirkšanas
aktu nodevām pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr.
10) (skat. «Nodevas").

Valsts kontroles kolēģijas locekļu apstiprināšana
1095.

Valsts kontroliera runa 827—829.
Valsts rezerves fondu nodibināt, kurā ieskaitāmi visi

atlikumi no iepriekšējiem budžeta gadiem, cik

tālu tie nav uzņemti tekoša gada budžeta, valsts
rezerves fonds līdz jaunā likuma speķa stāšanas
nav izlietojams citādi kā uz atsevišķa šļm nolū-
kam katrā atsevišķā gadījumā izdodama likuma
pamata (skat. «Valdībai uzdod").

Vecuma noteikšana, pusaudžu minimālā, pielaižot tos
darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus (lik.
chron. rād. Nr. 25) (skat. «Konvencijas")..

Versaļas miera līguma 393. panta un citu miera līgu-
mu attiecīgo pantu pārgrozījumi, pieņemti Tautu
Savienības starptautiskā darba organizācijas
galvenā konferencē IV. sesijā (lik. chron. rād.
Nr. 49) 58.

Zemes ceļi (lik. chron. rād. Nr. 20) 1095—1097.
Zemes izpirkšana caur zemes banku bezzemnieku un

sīkzemnieku vajadzībām (skat. «Valdībai uzdod
izstrādāt").
Zemkopības ministrijas skolu pārgrozījums, paredzotviņu

nodošanu izglītības ministrijas pārziņā un apgādība līdz
ar štatiem, iekārtu un inventāru (skat. „Valdībai uzdod
izstrādāt").

Zemkopības ministrijas skolu pārgrozījums, paredzot
viņu nodošanu izglītības ministrijas pārziņā un
apgādībā līdz ar štatiem, iekārtu un inventāru
(skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").

Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības statūti (lik.
chron. rād. Nr. 16) 841—863, 1072—1075, 1154—
1155.

Ziņas, statistiskas un citas, par izceļošanu, ieceļošanu
un emigrantu transportēšanu, kādas piesūtāmas
starptautiskam darba birojam (lik. chron. rad.
Nr. 43) (skat. «Lēmums").

Zvejas tiesības iznomājot Daugava, ezeros un citos
valsts ūdeņos, pie līdzīgiem līguma noteikumiem
dot priekšrocību vietējām zvejnieku biedrībām,
vai, ja tādas nav, tad vietējo iedzīvotāju naba-
dzīgākām šķirām: bezzemniekiem, mazsaimnie-
kiem, bijušiem karavīriem, kas nodarbojas ar
zveju (skat. «Valdībai uzdod").

Zvērināti mērnieki — papildinājums rīkojumā (lik.
chron. rād. Nr. 19) 1095—1097.

Žūpības apkarošana (lik. chron. rad. Nr. 14) 840—842.
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JLikumprojektu chro
I. Pieņemtie

Tek. No kādas komisijas
xr tvt Likuma virsraksts Kas iesniedzis _ .Nr.INr. nācis

1 Telpu īre (Ref. M. Rozentāls, E. Knopps) (Skat. Saeimas IV. sesiju lik. chron.

I

rād. Nr. 52)

2 Valsts budžets 1924./25. gadam (Ref. J. Vesmanis, ministru kabinets budžeta
V. Bastjānis) (skat. IV. ses. lik.

chron. rād. Nr. Nr.
104, 105)

-Latvijas
teritorijas iedalīšana apriņķos (Ref. G. Rein- (skat. Saeimas IV. sesiju lik. chron,

hards) rād. Nr. 36 )

4 Biedrību, savienību un politisku organizāciju likuma ministru kabinets publisko tiesību un
papildināšana (Ref. Br. Kalniņš) 339 valsts pārvaldes

iekārtas

5 Karavīru atvaļināšana no kara dienesta 1924./25. budžeta komisija budžeta un kara-
budžeta gada (Ref. J. Goldmanis, G. Zemgals) lietu

6 Valsts budžeta likums (Ref. V. Bastjānis) budžeta komisija budžeta

7 Kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. ministru kabinets tirdzniecības un
daļas 1903. g. ļzd.) X. sadaļas 31. panta grozīšana (skat. IV. ses. lik. rūpniecības
(Ref. E. Birkhans) chron. rād. Nr. 87)

8 Alūksnes pilsētas administratīvās robežas (Ref. P. ministru kabinets pašvaldības
Ulpe) (skat. IV. ses. lik.

chron. rad. Nr. 59)

9 Durbes pilsētas administratīvo robežu paplašināšana ministru kabinets pašvaldības
(Ref. V. Sanders) (skat. IV. ses. lik.

chron. rād. Nr. 51)

10 Pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes likumā par ministru kabinets agrarpolitikas un
izpirkšanas aktu nodevām (Ref. M. Rozentāls, J. lauksaimniecības
Purgals) lietu, juridiskās

11 Eksportējamas gaļas un tas pārstrādājumu kontrole ministru kabinets tirdzniecības un
(Ref. P. Siecenieks) (skat. III. ses. lik. rūpniecības

chron. rad. Nr. 92)

12 Disciplinārā reglamenta papildinājuma 73\ panta at- ministru kabinets karalietu
celšana (Ref. J.Ducens) (skat. IV. ses. lik.

chron. rad. Nr. 62)

13 Olu eksporta kontrole (Rof. J. Hans) ministru kabinets tirdzniecības un
(skat. IV. ses. lik. rūpniecības
chron. rād. Nr. 79)

14 Zūnības apkarošana ministru kabinets sociālās likumdoša-
(skat. IV. ses. lik. nas, budžeta, tirdz-
chron.rād. Nr. 32) niecības un rūp-

1 ' I niecības
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neloģiskais raditājs
likumi

________^ ]

Apspriešana Redakcijas pāreac Izsludināts Iespiests „Lik.
komisijas ziņo- , J „Valdības Vēst- un min. kab.

I- 1as. II. 1as. III. 1as. jums formulas
^^ ^

^_]

1924. g.

2—26,29—51' 710-750 835-836 837-840 Nr. 133 Nr. 91
231-262 836-837
373-406
406-427

106—1*10 191—230 1156 1023—1038 Nr. 139 Nr. 101
139—180 263—338 1038—1065
181-191 339—372

443-476
476-518
518—546
591-634
634-666
665-710
751-798
797—834
923-964
964—1008

1008-1023
— _., 428—443 (Nodod pašvaldības komisijai)

547-554
1136-1137 1137—1143 — — 1143 Nr. 140 Nr. 103

554-555 555 - 590 - Nr. 121 Nr. 81

555—561 561 — 590 Nr. 121 Nr. 82

561—565 565—574 1065-1066 1071 1072 Nr. 143 Nr. Ul
1071

574—575 575 — 590 — Nr. 121 Nr. 85

576—577 577 — 590 — Nr. 122 Nr. 90

577-578 578-579 1065 1065 Nr. 139 Nr. 102

579-580 580-581 590 Nr. 121 Nr. 84

581 581-586 590 - Nr. 122 Nr. 86

586-587 587 591 - - Nr. 121 Nr. 83

587 587-590 - 591 Nr. 122 . Nr. 87

840—841 (Noņem no dienas kārtības) — — —
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-p , No kādas komisijas
Likuma virsraksts Kas iesniedzis

Nr.Nr. ndClb

15 Pārgrozījumi likumā par alkoholu saturošu vielu ra- ministru kabinets
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu.

16 Ziemeļlatvijas dzelzceļa sabiedrības statūti (Ref. E. ministru kabinets tirdzniecības un
Birkhāns, V. Bastjānis) (skat. IV. ses. lik rūpniecības, fi-

chron. rad. Nr. 96) nansu

17 Krediti lauksaimniecības būvniecībai (Ref. Aug. Kal- ministru kabinets budžeta, agrarpoli-
niņš, E. Grantskalns, A. Albērings) (skat. III. ses. lik. tikās un lauksaim-

chron. rad. Nr. 97) niecības lietu

18 Latviešu teksta pārgrozījums likumā par tirdzniecī- ministru kabinets ārlietu, publisko
bas un kuģniecības līgumu starp Latviju un Liel- tiesību un valsts
britaniju (Ref. A. Bergs) pārvaldes iekārtas

19 Papildinājums rīkojumā par zvērinātiem mērniekiem deputāti (sk. IV. ses. agrarpolitikas un
lik. chron. rad. lauksaimniecības
Nr. 111) lietu

20 Zemes ceļi ministru kabinets pašvaldības
(skat. III. ses. lik.
chron. rād. Nr.
100)

21 Ārvalstu preču kredita izmantošana (Ref. P. Siece- ministru kabinets tirdzniecības un
nieks, R. Bīlmanis, J. Vesmanis, J. Hans) (skat. IV. ses. lik. rūpniecības, bu-

chron. rad. Nr. 60) džeta, finansu

22 Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību (Ref. P. ministru kabinets pašvaldības, fi-
Ulpe, K. Ulmanis) (skat. IV. ses. lik. nansu

chron. rad. Nr. 88)

23 īpašuma tiesības uz piešķirtām šņoru zemēm (Ref. ministru kabinets agrarpolitikas un
St. Jubulis, K. Bachmanis) (skat. III. ses. lik. lauksaimniecības

chron. rad. Nr. 56) lietu, juridiskas
Lavijas pievienošanās pie 1921. gada 25._oktobri Ze-

ņeva no Tautu Savienības starptautiskas darba or-
ganizācijas galvenās konferences 3. sesijas pie-
ņemtiem konvenciju projektiem:

24 1) Svina baltuma lietošana krāsošanā (Ref. G. Rein- ministru kabinets sociālās likumdoša-
hards, A. Bergs) nas, ārlietu

25 2) Pusaudžu minimālā vecuma noteikšana, pielaižot ministru kabinets sociālās likumdoša-
tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevejus (skat. I. ses. lik. nas, ārlietu
Ref. R. Dukurs, A. Bergs) chron. rad. Nr. 47)

26 3) Kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obli- ministru kabinets sociālās likumdoša-
gatoriska mediciniska izmeklēšana (Ref. R. Du- (skat. I. ses. lik. nas, ārlietu
kurs, A. Bergs) chron. rad. Nr. 44)

27 4) Laukstrādnieku biedrošanās un koalīcijas tiesības ministru kabinets sociālās likumdoša-
(Ref. M. Rozentāls, A. Bergs) (skat. Ises. lik. nas, ārlietu

chron. rad. Nr. 45)

28 5) Nedēļas atpūta rūpniecības uzņēmumos (Ref. N. ministru kabinets sociālās likumdoša-
Kalniņš, A. Bergs) (skat. I. ses. lik. nas, ārlietu

chron. rād. Nr. 46)

29 Pārgrozījumi tiesu iekārtas likuma 226., 231\ un 231. ministru kabinets juridiskās, publisko
pantā (Ref. V. Holcmanis, A. Bergs) 2 tiesību un valsts

pārvaldes iekārtas

30 Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienā- finansu komisija finansu
kūma nodokli (Ref. J. Celms, K. Ulmanis)

31 Pārgrozījumi rīkojumā par nodokli no nekustamiem finansu komisija finansu, pašvaldī-
īpašumiem pilsētās un miestos (Ref. J. Purgals, K. bas
Būmeisters)
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Apspriešana Redakcijas
Pāreas for. Izsludināts Iespiests „Lik.

komisijas zi- arejas or-
w yaldIbas yēst. un min kab_

I. 1as. II. 1as. III. 1as. nojums as nēsī" not. krāj."

840—841 (Noņem no dienas kārtības) — — —

841-847 847—863 1072-1075 1154—1155 - Nr. 142 Nr. 109
1155

863-874 903—922 1075-1095 1155—1156 - Nr. 143 Nr. 112
874—903 1156

1066—1068 1068 — 1071 — Nr. 136 Nr. 94

1095—1097 (Noņem no dienas kārtības) — — —

1095—1097 (Noņem no dienas kārtības) — — —

231 1098—1099 — — _ Nr. 137 Nr. 95
1097—1098

1099-1105 1105—1107 — — _ Nr. 138 Nr. 100

1107-1113 1113-1120 — — _ Nr. 137 Nr. 97

1120-1122 1126-1127 — — — Nr. 141 Nr. 108

1123-1124 1127—1129 — — — Nr. 141 Nr. 108

1123-1124 1131-1133 1133 Nr. 141 Nr. 108
1125

1124-1125 1129-1130 - - _ Nr. 141 Nr. 108

1125 1130-1131 - - Nr. 141 Nr. 108

1133-1135 1135-1136 - - _ Nr. 137 Nr. 96

1143-1147 1147-1149 - - — Nr - 138 Nr. 98

1149-1150 1150-1154 Nf. 138 Nr. 99

( 1
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rQ, Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām
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32 Algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem ministru kabinets sociālās likumdoša-
agrāk piešķirtās pensijas un atlīdzība sakropļojumu nas 443
un profesionālu slimību gadījumos

33 Būvniecība ministru kabinets publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 1008

34 Darba laika likuma pārgrozījumi un papildinājumi ministru kabinets sociālās likumdošanas,29

35 Grādu un tiesību piešķiršanas kārtība techniskos ministru kabinets izglītības 180
arodos

36 Iekšējās apsardzības organizēšanas pagaidu noteiku- ministru kabinets publisko tiesību un valsts
rau pārgrozījums pārvaldes iekārtas 2

37 Iznīcināto ierakstu atjaunošana Latgales notariālā ministru kabinets juridiskai 2
archiva zemes grāmatu reģistros

38 Kara ministra tiesības noteikt, kādas uz valsts ap- ministru kabinets juridiskai, karalietu 58
sardzibu attiecošās ziņas turamas slepenībā

39 Kara sodu likumu dažu pantu grozīšana ministru kabinets juridiskai, karalietu 2

40 Konvencija par netiklu publikāciju apgrozības un ministru kabinets p-lietu 2
tirdzniecības apkarošanu

41 Kuģu nodokļi piekrastes braucienos ministru kabinets finansu 339

Pieprasījumu chro
Tek.
jyf2 j\fo Pieprasījumi Kam iesniegts Apspriešana

1 1. maija gājienu un sapulču noliegšana (V. Salnājs ministru preziden- 51—58
u. c.) tam

Jautājumu chro
Saeimas V. sesijā jau

H
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likumprojekti.

v^» Likumprojekti Kas iesniedzis Komisijām
^^

42 Kultūras fonda likuma pārgrozījumi ministru kabinets budžeta un izglītī-
bas 1008

43 Lēmums par to, kādas statistiskas un citas ziņas par ministru kabinets ārlietu 58
izceļošanu, ieceļošanu un emigrantu transportēša-
nu piesūtāmas starptautiskam darba birojam

44 Māju lopu eksports ministru kabinets tirdzniecības un
rūpniecības 2

'15 Opija un citu narkotisku vielu ievešana, izvešana un ministru kabinets tirdzniecības un
tirgošanās ar tām rūpniecības 58

46 Pagaidu noteikumi par darbu izdošanu un materiālu ministru kabinets budžeta 2
piegādāšanu valsts iestādēs

47 Papildinājums likumā par nekustamu īpašumu koro- ministru kabinets juridiskai 57
borēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu

48 Rīgas, Jelgavas un Tukuma apriņķu robežu pārgro- ministru kabinets pašvaldības 2
zīšana

49 Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas ministru kabinets ārlietu, sociālās li-
galvenā konferencē IV. sesijā pieņemtie pārgrozi- kumdošanas 58
jumi pie Versaļas miera līguma 393. panta un citu
miera līgumu attiecīgiem pantiem

s.

noloģiskais rādītājs.
^^

•• ^ , Pārejas
Komisijas Valdības priekšstāvju atbildes Debates formulas
ziņojums

- ministru prezidents V. Zamuels 58-62 62-106 106

neloģiskais rādītājs
tājumi nav iesniegti.



V. sesijas 1. sēde 1924. gada 29. aprili.
(Atklāta pulksten 5.10 pēc pusdienas.)

_J Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 1. sēde 1924. gada 29. aprilī. 2
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1. Pārmaiņas komisijas sastāvā 1
2. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 1
3. Likumprojektu nodošana komisijām 2
4. Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu

dažu deputātu saukšanai pie tiesas atbildības ... 2
5. Likums par telpu īri (2. lasījums):

M. Rozentāls, referents . . 10, 14, 19, 22, 23, 25
E. Knopps, referents 11, 15, 22
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) 3, 17,

19, 20, 23
P. Berģis (demokrātiskā centra un jaunzemnieku

bloks 6, 14, 21
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) 7, 11, 17, 20, 24
M. Dubins (Agudas Izrael) 9

. M. Vegezaks (vācu baltiešu partija) 14
E. Morics (sociāldemokrāts) 18

6. Nākošā sēde 26

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas V. sesi-
jas i. sēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
telpu īri, 2. lasījums; papildinājumi likumā par dažām
pārgrozībām aptieku atvēršanas kārtībā; likums par
Kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. 11.
daļas 1903. g. izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšanu;
liKums par preses lietu tiesāšanas kārtību; sodu li-
kums par spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu,
preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības
noteikumu pārkāpšanu; 3 Saeimas deputātu ievēlē-
šana triju zvaigžņu ordeņa domē; likums par valsts
mākslas muzeju; likums par Alūksnes pilsētas admi-
nistratīvām robežām; likums par valsts archivu; li-
kums par Durbes pilsētas administratīvo robežu pa-
plašināšanu; pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes
likumā par izpirkšanas aktu nodevām; likums par
papildinājumiem un pārgrozījumiem kara klausības
likumā; likums par eksportējamās gaļas un tās pār-
strādājumu kontroli; likums par virsnieku un_ kara
ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā; li-
kums par disciplinārā reglamenta papildinājuma 71\
p. atcelšanu; likums par olu eksporta kontroli; li-
kums par vaislas ērzeļu izlasi; likums par žūpības
apkarošanu.

Demokrātiskā centra frakcija liek priekšā ie-
vēlēt budžeta komisijā Arveda Kalniņa vieta Jāni
Vesmani. Iebildumu nav? Ievēlēts budžeta komisija
Jānis Vesmanis. Sociāldemokrātu frakcijas uzdevu-
mā Bastjānis liek priekšā _Buše_vica vietā ievelēt
agrarpolitikas komisijā Cielēnu, ārlietu komisija Rai-
ni un juridiskā komisijā Bruno Kalniņu. Iebildumu
nav? Ievēlēti skaitās priekšā liktie kandidāti:

Saeimas IV. un V. sesijas starplaikā prezidijs
piešķīris atvaļinājumus ceļojumiem uz ārzemēm se-
košiem Saeimas deputātiem: Maizelim no š. g. 18—
29. aprīlim un Lorencam no š. g. 24.—28. aprilim.
Prezidijam iesniedzis lūgumu Buševics piešķirt vi-
ņam atvaļinājumu līdz 15. maijam, sakot ar 29. aprili.
Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?
Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.

[KiājiimāSaiirmi-,Sirnoirīnli «ļ
ļbitoja Rlal. likafaa leK »Uj

Ministru prezidents piesūtījis noteikumus par iz-
nīcināto ierakstu atjaunošanu Latgales notariāla ar-
cniva zemes grāmatu reģistros, kurus ministru ka-
binets pieņēmis š.g. 24. aprilī un kuri izsludināti Lat-
vijas Kepublikas Satversmes 81. panta kartība.
Prezidijs liek priekšā nodot šosnoteikumus juridiskai
komisijai , iebildumu nav? Nodots juridiskai komi-
sijai, lālāk ministru prezidents piesūtījis noteiku-
mus par māju lopu eksportu, kuri ari izdoti 81. panta
kārtībā. Prezidijs liek priekša nodot tirdzniecības
un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav?_ iNodots
tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Talak mi-
nistru prezidents piesūtījis pagaidu noteikumus par
darbu izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts ie-
stādēs, izdotus 81. panta kārtība. Prezidijs liek
priekšā nodot budžeta komisijai, iebildumu nav?
Hoaots budžeta komisijai. Ministru prezidents pie-
sūtījis likumprojektu par kara sodu .likumu dažu pan-
tu grozīšanu. Prezidijs liek priekšā nodot juridiskai
un kara lietu komisijām, iebildumu nav? Nodots
minētām komisijām. Ministru prezidents piesūtījis
starptautisko konvenciju par netiklu publikāciju ap-
grozības un tirdzniecības apkarošanu. Nododama
ārlietu komisijai. Iebildumu nav? Nodota minētai ko-
misijai. Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu
par Kīgas, Jelgavas un Tukuma apriņķu robežu pār-
grozīšanu. .Prezidijs liek priekšā nodot pašvaldības
komisijai, iebildumu nav? Nodots pašvaldības ko-
misijai. Ministru prezidents piesūtījis pārgrozījumus
noteikumos par iekšējās apsardzības organizēšanu,
izsludinātus Latvijas Republikas Satversmes 81.
panta kārtībā. Prezidijs liek priekšā nodot publisko
tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai
komisijai. Ministru prezidents piesūtījis pārgrozī-
jumu projektu tiesu iekārtas likuma 266. pantam.
Prezidijs liek priekšā nodot juridiskai un publisko
tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētām
komisijām.

Ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu
Saeimas deputāta Dubina saukšanai pie tiesas atbil-
dības uz sodu likumu 138. panta pamata. Nododams
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Talak mi-
nistru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu Saeimas
deputāta Anša Rudevica saukšanai pie tiesas atbil-
dības uz sodu likumu 154.panta 2. daļaspamata. No-
dodams deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Tā-
lāk ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Paula Šīmaņa saukšanai pie tiesas atbildības
uz sodu likumu 154. panta 2. daļas pamata. Nodo-
dams deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Pie-
ņemts. Ministru prezidents lūdz Saeimas piekriša-
nu Saeimas deputāta Franča Kempa saukšanai pie
tiesas atbildības uz sodu likumu 531. un 532. panta
3. punkta pamata. Nododams deputātu lietu izme-
klēšanas komisijai. Tālāk ministru prezidents lūdz
Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Antona Velk-
mes saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
533. panta pamata. Nododams deputātu lietu izme-
klēšanas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts ielikums
p a r t eļp u ī r i,„ 2., lasījums. ReferentiTFRozen-
talš un Knopps! Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta
iepriekšējā sesijā. Lūdzu nolasīt likumprojekta virs-
rakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par telpu īri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Virsraksti.

Sekretārs J. Vesmanis:
„I. nodaļa. Vispārējie noteikumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 1. pants.

i
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants.
Šis likums attiecas uz izīrējamām telpām pilsētās un mie-

stos, kā:
a) dzīvokiiem, istabām, gultas vietām_ un _ tamlīdzīgām

telpām ar vai bez piederumiem un ērtībām;
b) telpām, kuras ieņem valsts, pašvaldības, sabiedriskas,

izglītības — audzināšanas un labdarības iestādes un
slimnīcas;

c) veikalu, noliktavu, biroju, kantoru, darbnīcu, teātru,
koncertu, sapulču, izpriecu un dzertuvju telpām.

Piezīme 1. I. variants. Šī likuma 36. un 37. panta
noteikumi neattiecas uz fabriku telpām, ka ari uz
telpām namos, kurus cels pec šī likuma speķa nāk-
šanas.

II. variants. Šī likuma 36. un 37. panta notei-
kumi neattiecas uz fabriku_ telpām, kā ari uz telpām
namos, kurus cels vai izbūves pec šī likuma speķa
nākšanas.

Piezīme 2. Strīdus gadījumos izīrējamo telpu rak-
sturu uz ieinteresēto personu lūgumu noteic īres
valde.

Juridiskās komisijas variants.
Šis likums attiecas uz pilsētās un miestos izīrējamiem:
a) dzīvokļiem, istabām un gultas vietām un
b) telpām, kuras īrē savam tiešam vajadzībām valsts,

pašvaldības, izglītības, audzināšanas un labdarības ie-
stādes, kā ari slimnīcas.

Piezīme. Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi neat-
tiecas uz namiem, kuri celti vai izbūvēti pec 1918.
gada 18. novembra vai kuri pēc šī laika caur kapitāl-
remontu pārvērsti apdzīvojama stāvoklī."

Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Vārds Purgalim.

>.J J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Man jāiesniedz daži pārlabojumi vis-

" * l pirmām kārtām pie juridiskās komisijas varianta. Ls
lieku priekšā 1. pantu juridiskās komisijas varianta
papildināt ar sekošu jaunu piezīmi: „Piezīme. 2. Šī
likuma 36. un 37. panta noteikumi neattiecas uz na-
miem, kuri 1920. gada 18. martā nebij apgrūtināti ar
Latvijā maksājamiem hipotekariskiem parādiem
Krievijas un Vācijas naudā." Augstā nama locekļiem
būs vēl atmiņā dažu runātāju apgalvojums, ka nam-
īpašnieki ar_ 1920. gada 18. marta likumu esot saņē-
muši lielu dāvanu. Kad tam pretim aizrādīja, ka ne
visiem namu īpašniekiem ir bijuši hipotekariski pa-
rādi, tad teica,ka tādu, kuriem neesot bijis hipotēka-,
risku parādu, esot ļoti maz, vai neesot gandrīz ne-
maz. Es pieņemu, ka visam kreisam spārnam un ari
dažiem citiem deputātiem no centra būs iespējams
balsot par šo manu pārlabojumu aiz dažādiem ie-
mesliem. Ja jau nu ir bijis maz tādu namīpašnieku,
kuriem nav bijuši nekādi parādi hipotekariska kārta,
nodrošināti, tad taču var pieņemt šo pārlabojumu jau
tādēļ vien, ka tas nenāks par labu daudziem nam-
īpašniekiem, bet gan pamudinās nekustamas mantas
īpašniekus turpmāk parādus netaisīt Un tas var
nākt savā ziņā valstij par labu, jojakādreiz ari nami
pilsētās un miestos būtu atsavināmi, tad valstij ne-
būtu jāsamaksā to parādi, jo sociāldemokrātu kungi
un ari daži centra deputātu kungi jutas it ka pie-
spiesti tādos gadījumos, kad atsavina nekustamu
īpašumu, kas apkrauts ar hipotekariskiem parādiem,
šos parādus samaksāt. Tad viņi nebūs piespiesti,
varēs brīvi atsavināt namus visus bez izņēmuma, jo
tad jau varbūt tik daudz parādu nebūs. Tad es lieku
priekšā tā paša 1. panta juridiskās komisijas vari-
anta 1. piezīmi izteikt citāda redakcija. Pec juridi-
skās komisijas projekta redakcijas šī 1. piezīme ir
tā izteikta, ka šī likuma 36. un 37. panta noteikumi
neattiecas uz namiem, kuri celti vai izbūvēti pec 1918.
gada 18. novembra, vai kuri pēcšī laika caur kapi-
tālremontu pārvērsti apdzīvojamā stāvoklī. Es pec
būtības šo 1. piezīmi negrozīšu, tik liktu priekša pie-
ņemt sekošā redakcijā: „Piezīme 1. Šī likuma 36.
un 37. panta noteikumi neattiecas uz namiem, kuri

celti, izbūvēti vai caur kapitālremontu pārvērsti ap-
dzīvojamā stāvoklī pēc 1918. gada_ 18. novembra".
Mana redakcija izķiras no juridiskās komisijas re-
dakcijas tikai ar to, ka es izmetu juridiskās komisijas
redakcijas vārdus: „kun Pēc šī laika", atstājot
„caur kapitālremontu pārvērsti apdzīvojamā stā-
voklī". Ir neskaidri, kas ir: „kuri pēc šī laika". Do-
māts ir pēc 1918. gada 18. novembra. Te ir noteikts
termiņš, bet lai nebūu jāatkārtojas, tad juridiskā ko-
misija šo dienu apzīmējusi ar vārdiem „pēc šī laika",
un tas ir neskaidri. Turpmāk es lieku priekšā 1.
pantā juridiskās komisijas variantā strīpot b punktā
vārdus „valsts, pašvaldības". To es daru aiz ta ie-
mesla, ka ja jau nu vēlas atjaunot būvdarbuslai va-
rētu radīt jaunas izīrējamas telpas, tad gan bus vieg-
lāki tādus jaunus namus celt, kā ari neapdzīvojamus
pārvērst par apdzīvojamiem, i valstij, i pašvaldī-
bām. Jādomā, kā tiklab valsts, kā pašvaldības at-
zīs par pareizu nevis uzpirkt savām vajadzībām tā-
dus namus, kuri pietiekoši labā stāvoklī, un caur to
mazināt izīrējamo telpu skaitu, bet ka valsts un paš-
valdības mēģinās, ņemot vērā savus plašos līdze-
kļus, pārvērst neapdzīvojamos namus_apdzīvojamos
un varbūt ari, vajadzības gadījumā, pēc apstākļiem,
celt jaunus namus. Tas būtu visādā ziņā pamudinā-
jums priekš valsts un priekš pašvaldībām. Bez tam
es minētos vārdus iz 1. panta b punkta lieku priekša
strīpot ari aiz tā iemesla, ka ir taču netaisnīgi prasīt
no namīpašniekiem, lai viņi izīrētu telpas valstij un
pašvaldībām par tādām pašām cenām kā dzīvokļus,
jo valsts un pašvaldības savām vajadzībām īrētas
telpas ne tikai bieži vien, bet gan vienmēr nolieto
daudz lielākā mērā nekā privātie īrnieki. Tad es
lieku priekšā vispārīgi noraidīt sociālās likumdoša-
nas komisijas variantu. Te jau vispārējās debatēs
tika aizrādīts nzjjjp,ka sociālās likumdošanas komi-
sija laikam gan aiz pārpratuma grib aizsargāt ar šo
īres likumu piemēram tādus uzņēmumus, kā dzertu-
ves, izpriecas uzņēmumus un citus. Es varu jedo-
māties, kā tagad sociāldemokrātu kungi mēģinās šo
dzertuvju aizsardzību attaisnot. Viņi teiks: Ja jaune-
normēs īres dzertuvju telpām, tad namsaimnieki bus
ieinteresēti izīrēt telpas visiem tiem, kas vēlas tirgo-
tieSsar stipriem dzērieniem un tādā kārtā veicinās
šo uzņēmumu uzplaukšanu. Man jau iepriekš jāaiz-
rāda tādiem varbūtējiem paskaidrojumiem pretim, ka
dzertuvju atvēršana neatkarājas no uzņēmējiem un
namu īpašniekiem, bet atkarājasno pašvaldības ie-

, stādēm, kas atļauj vai neatļauj tas atvērt. Tas no-
,' te4kto dzertuvju skaitu var ari liela mēra. sašaurināt,

takā aizstāvēt šīs dzertuves jums nekādā ziņa neva-
jadzētu. Ttez tam man jāsaka, ka pats_ šis vārds
„dzepcWe" ir necienīgs, ka tas stāv kāda likuma
(starpsauciens). Mēs jau juridiskākomisija piedzī-
vojām kādā citā likumā to pašu vardu „dzertuve"_,
t. i. likumā, kurš nupat izdalīts starp jumslikuma
par žūpības apkarošanu. Tur mes pārliecinājām so-
ciālās likumdošanas komisiju, ka ja grib runāt par
dzeršanas piekopšanu, tad varētu drīzāk šos uzņē-
mumus nosaukt par dzirdītavām, jo tanīs pati tauta
uz savu inciativi nedzer, bet gan viņu dzirdina
(smiekli). Bet tikpat kā vārds „dzertuve", neder ari
vārds ..dzirdinātava". Es domāju, sociālas likumdo-
šanas komisija atzīs, ka ja mes uzskatam dzirdināta-
vas vai dzertuves par sociāli aizsargājamam^, tad
sauksim tās vismaz tā, kā tas ir likuma par žūpības
apkarošanu, t. i. par stipru dzērienu pārdošanas vie-
tām, jo galu galā es nezinu, vai ir maz tādas iestā-
des, kur tikai dzer vien, un nemaz nepērk tos stipros
dzērienus. Es domāju,ka visur tur,_kur dzer, tos dzē-
rienus par velti nedabū, tie ir jāpērk. Man nav zi-
nāmas tādas iestādes,kur dzirdinātu vien, vai dzertu
vien bez dzērienu pirkšanas. Uz to starp citu es
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aizrādu attiecība uz «dzertuvēm" (sauciens pa krei-si). Nemaz nedzer? Man nekas nav pretim, ka ne-maz nedzer šinīs dzertuvēs.
Tad ņemsim tālāk telpas izpriecas uzņēmumiem.

Ir dzirdami šad un tad tādi apgalvojumi, ka tā tauta
esot ļoti izpriecas kara un tad vajagot nākt viņaipretim un aizsargāt tas telpas, kuras īrē izpriecas
uzņēmumiem. Mes ļoti labi zinām, kā pie mums at-
tīstās kinematogrāfi. Tur ap Vērmaņa dārzu, ja
kāds ko jaunu būve, tad būvē kinematogrāfu uzņē-mēji. Tur es dzirdu garām ejot, ka daudzi tā lasa:„Nu, vai neiesim iekša tur tanī „Splendid Palācē?"
Redziet, tas kinematogrāfa īpašnieks ir uzbūvējis tonamu, ka dzird, akciju sabiedrības uzņēmums, 30miljoni rubļu tur esot ielikti iekšā; saka, ka tur esotvienmēr telpas pārpildītas. Neskatoties uz to, ka
viņš to namu uzbūvējis nevis izīrēšanai, bet priekš
sava uzņēmuma, viņš gribtaču ari izsist cenu. Re-dziet, par izpriecām maksa katru cenu, un te nu so-ciālas likumdošanas komisija nāk un grib atzīt parnodrošināmam ari visas šīs telpas visiem šiem iz-priecas uzņēmumiem — es tos visus neuzskaitīšu,tie jau ir pazīstami — un grib tās sociāli aizsargāt,riet tas aizsargāt nav ne mazākā iemesla.

Tad beztam nāk vēl teātri. Kādi teātri te būtu
domāti? Mūsu Nacionālais teatrs, mūsu Nacionālāopera, mušu nopietnie teātri, tie jau nemeklē nekur
izīrējamas telpas. Laikam te ir domāti daždažādi
teatn,_kurus vajaga veicināt, vienalga, kādi tie būtu,mazvērtīgi vai labi.

Tālāk ir kantori, biroji, noliktavas, veikalu tel-pas, tievisi ir vienas kategorijas. Ja nu būtu sociāli
aizsargājami ar telpu īres likumu vienīgi sīkie tirgo-tāji, vai atmatnieki, lai viņi varētu atrast sev vei-kalajelpas_ un darba vietas par piemērotu cenu, tadto vel varētu saprast. Iedomājaties taču, ka visvai-
rāk telpu ieņem ne mazie tirgotāji, ne amatnieki, bettaisni tas lielas akciju sabiedrības, kurās piedalās
ļaudis ar kapitālu un nebūt ne ar savu personīgo
darbu, kuriem _ citu nolūku nav un nevar būt, kā
tikai pelnīt. Tāpat ņemot vidējos un lielos tirgotājus,
kuri tagad, mītiņos sakūdīti, kliedz, ka viņi par daudz
augstas īres maksājot. Bet man ir zināms, ka tiepasi videjas_ šķiras tirgotāji, kuri kliedz, ka viņi ne-
varsamaksat īri pilsēta par veikalu telpām, īrē jūr-
mala sev vasarnīcas par 40—50.000 rubļu par vasa-ras sezonu. Jus redziet, kāda ir tā dzīves īstenība
un kas ir tas, kas notiek mītiņos, kad sanāk kopāvisi veikalu telpu īrnieki un saka, ka viņi nevar sa-
maksāt to īri, kuru no viņiem plēš namsaimnieki. Jūs
redziet, ka tasjstenība ir, ka tie īrnieki citur var
naudu izdot lielas sumas, bet īri viņi nevarot maksāt.
Vispārīgi, ari veikalu telpu, noliktavu, kantoru un
biroju īrnieki ir visādi mēģinājuši pierādīt to, ka ir
nepieciešams ari attiecība uz veikalu telpām īres
normēt. Ko viņi saka? Viņi ir sadalījušies divos
lēģeros. īstie kliedzēji nav tie tirgotāji, kas gribētu
nopietni savu veikalu nostādīt un vadīt. Ir tāda gru-
pa sīktirgotāju, kuri izredzējušies sevpar literarisko
aizstāvi Dr. V. Ziva kungu un tas mēģina ari presē
motivēt un aizstāvēt telpu īres normēšanas vajadzī-
bu. Ir interesanti ar viņa motīviem iepazī-
ties. Protams, visiem tie motīvi nav pieieta-
mi tie ir pieietam! pa lielākai daļai avizes „Ce-
roflHH" lasītajiem. Tur viņš saka savā rakstā par
„KBapTHpHHīļ BOnpOCt H TOBapHUH ITkllbl",
ka preču cenas tādēļ turoties augstas, ka
īres esot augstas, ja nebūtu augstas īres, tad preču
cenas sašļuktu uz reizi nedzirdētā ātrumā. Viņš
saka tā: Jā, tagad esot grūti laiki tirgotājiem un tir-
gotāji apturot maksājumus ari namu īpašniekiem;
viņi nevarot citādi samaksāt, kā diskontējot vekse-
ļus un dažreiz citiem tirgotājiem jānāk palīgā, lai

• varētu īri samaksāt un lai varētu tās telpas paturēt,
jo citi kreditori esot ieinteresēti, lai tas tirgotājs, kas
nespēj maksāt, varētu paturēt savas telpas, un to
tas tirgotājs darot tā, ka viņš diskontējot vekseļus
īres maksai. Ja nebūtu augstas īres maksas, tad,
pec Dr. Ziva kunga domām, iznāktu, ka tirgotājiem
nebūtu it nekādas rūpēs, viņi varētu segt visus sa-
vus maksājumus un viņiem būtu mierīga dzīve; pie
tam Dr. Ziva kungs teic, ka preču ienākot tik daudz
Rī^i no ārzemēm, ka janvāra mēnesī pat esot ieve-
dumi no ārzemēm pārsnieguši izvedumus par 18
miljoni latu. Kā tas esot izskaidrojams, ka pie tāda
preču daudzuma, kas ieplūstot, cenas nemazinoties?
Pēc viņa domām cenas nemazinoties vienīgi tādēļ,
ka tā īre jāmaksā. Es domāju, ka tie tirgotāju kungi
un ekonomisti, kas šo jautājumu labi pārvalda, va-
rēs pateikt, vai tas tā īsti ir. Es tikai atsaucos uz
šo Dr, Ziva kungu, kuru tā cildina kā populāru sīk-
tirgotāju aizstāvi un uz viņa rakstu, lai apgaismotu,
ar kādiem līdzekļiem mēģina iestāstīt, ka telpu īres
normēšana ari priekš tirgotājiem esot nepieciešama.
Man jāsaka,ka telpu īres normēšanai priekš tirgotā-
jiem nav_ pamata, un ja mēs gribam, nemaz jau ne-
ņemot vēra namsaimnieku intereses, tos namus uz-
turēt un sargāt no_ sabrukuma, tad mūsu tagadējos
apstākļos ir vienīgā izeja nenormēt īres par veikalu
telpām,j'o tad tikai būs iespējams dabūt tos ienāku-
mus, kādi vajadzīgi, lai namus varētu uzturēt kār-
tība un remontējamos namus remontēt. Budžeta
komisija ir gan paredzējusi jaundibināmai valsts hi-
potēku bankai kādu miljonu latu lielu pamata kapi-
tālu, bet visa tā hipotēku banka neko nelīdzēs, ar tās
palīdzību viņi tos namus nevarēs atjaunot; un ja hi-

^poteku banka izdotu tādus aizdevumus, ar kuriem
vienā otrā gadījumā nami būtu remontējami, tad
namīpašnieks nevarēs procentes maksāt, jo viņam
nebūs ienākumu, kādi vajadzīgi, lai varētu šos iz-
devumus segt. Mēs zinām, ka tagad finansu komi-
sija skata cauri ari likumu par nodokli no nekusta-
miem īpašumiem pilsētās un miestos. Kā varēs šo
nodokli maksāt valstij un pašvaldībām par labu, ja
nebūs pietiekošu ienākumu pat priekš remontiem?
Cietīs ari pašvaldības un valsts no šādas īres normē-
šanas. _ Ņemot visu to vērā, es lieku priekšā strīpot
sociālās likumdošanaskomisijas variantu visā visumā
un lūdzu manus pārlabojumus likt uz nobalsošanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
Berģim.

P. Berģis (demokrātiskā centra un jaunzemnieku
bloks): Deputātu kungi! Demokrātiskā centra un
jaunzemnieku frakcijas vārdā man jāpaziņo, ka mēs
visuma balsosim par juridiskās komisijas variantu,
iesniegdami atsevišķos pantos, kur mēs pēc dzīves
prasībām atrodam to par vajadzīgu, pārlabojumus
atsevišķos jautājumos. Starp citu daži pārlabojumi
pec demokrātiskā centra frakcijas ieskatiem iene-
šanu arīdzan 1. panta piezīmē, ņemot to pēc juri-
diskas komisijas varianta. Pirmais pārlabojums, kas
piezīmē būtu ienesams, pastāvētu iekš tam, ka ne-
pareizi būtu, pēc mūsu ieskata, ja neattiecinātu šī li-
kuma 36. un 37. panta noteikumus uz tiem namiem,
kuri pec 1918.gada 18. novembra caur kapitālre-
montiem pārvērsti apdzīvojamā stāvoklī. Vispirms
jāaizrāda, ka konstatēt par pagājušo laiku faktu, vai
namsir bijis neapdzīvojamā stāvoklī un Vai viņš ir
pārvērsts caur kapitālremontu apdzīvojamā stāvo-
klī, būs_ ārkārtīgi grūti. Radīsies tik lielas procesu-
ālas grutības .ka ap šo vienu pašu pantu varbūt vi-
sam tiesām bus 10reiz vairāk darba, kā ap visiem ci-
tiem īres likuma pantiem. Bet ne tikai procesuālas
grūtības ir tas, kurasliek mums ienest šo pārlabo-
jumu. Aridzan pec būtības tas ir vajadzīgs. Mums
ir zināms, ka pec lielinieku izdzīšanas daudzos na-
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mos namsaimnieki, nevelēdamies, lai namos paliek
tie iedzīvotāji, īrnieki, kuri līdz tam laikam bija ie-
nākuši, ar daždažādiem mākslīgiem, izgudrotiem
fiktīviem līdzekļiem panāca to, ka īrniekiem bija tel-
pas tanīs namos jāatstāj. Vienā jaukā diena pieteica,
ka nestrādā vairs ūdensvads, nestrādā vairs kanali-
zācija, apkurināšana. Kad vairs nebija ne ūdens, ne
vajadzīgās tīrības nama, nedz siltuma, tad īrniekiem
bij gribot negribot jāizvācas. Vienkārši runājot,
viņi tika izsaldēti no namiem. Kau viņi bija izgājusi,
tad pēc dažām dienam, drusciņ_ pasmērējot ar pin-
dzeli sienas, izrādījās, ka strada udensvads,_ strādā
atkal apkurināšana un kanalizācija un ka varēja sākt
jaunus īrniekus namā ieņemt, lika pieņemti jauni
īrnieki ar kuriem tika slēgti jauniJigumi. Ja nu ta-
gad šiem veikliem kungiem, kuri tāda ceļa prata tikt
vaļā no saviem līdzšinējiem īrniekiem, dosim tas pri-
vilēģijas, kas šinīpiezīmē paredzētas, tad tas bus vis-
lielākā mērā nepelnītas. Tāpēc mēs liekam priekša,
lai uz tiem namiem, kas caur kapitālremontiem pār-
vērsti apdzīvojamos, šis likums_ tiktu attiecināts tanī
gadījumā, ja šie nami ir pārvērsti no neapdzīvoja-
miem par apdzīvojamiem pirms šī likuma speķa nāk-
šanas, bet šī likuma 36. un 37. p.p. lai netiktu attie-
cināti uz namiem, kas tiks pārvērsti par apdzīvoja-
miem pēc šī likuma spēkā nākšanas. Tas būtu pir-
mais pārlabojums. Utrs pārlabojums pie sī panta
pastāv iekš tam, ka te ir paredzēta tikai namu par-

: vēršanano neapdzīvojamiem apdzīvojamos caur ka-
pitālremontiem, bet nekas nav minēts par to, uz ka
rēķina šiekapitālremonti izpildīti. Mēs zinām, ka ir
ļoti daudz tādu namu, kuri ir remontēti uz pašu īr-
nieku rēķina, kuri pārvērsti par apdzīvojamiem par
pašu īrnieku naudu. Būtu pilnīgi nesaprotami, ja
tagad uz tiem namiem, kuri pārvērsti par apdzīvoja-
miem uz īrnieku rēķina, dotu privilēģijas nevis īrnie-
kiem, bet namu īpašniekiem. Tāpēc mes liekam
priekšā iespraust starp vārdiem „pārversti" un „ap-
dzīvojamā" vārdus „uz namu īpašnieku rēķina no_ ne-
apdzīvojamiem". Beidzot, lai novērstu jebkādus
strīdus r-ar to, kas ir kapitālremonts, mes atrodam
par vajadzīgu papildināt šo piezīmi ar teikumu „par
kapitālremontiem uzskatāmi tie, kuru vērtība pār-
sniedz 25% no nama vērtības", jo techniska nozīme
izrādās, ka par kapitālremontu sauc vienkārši tādu
remontu, kas pastāv grīdas ļzkrāsošana, sienu iz-
balsināšanā, krāšņu izremontēšanā, loeu izlabošana
u. t. t., bet še katrā ziņā, ja gribam kapitālremontu
taisītājiem dot kādas privilēģijas, zem šī vārda ir
jāsaprot kaut kas pamatīgāks, kaut kas vērtīgāks.
Juridiska jēdziena, kas ir kapitālremonts, nav, tadeļ
tāds juridisks jēdzienspar to, kasir kapitālremonts, ir
jārada tiešišim likumam,proti, mēs liekam priekša par
kapitālremontu uzskatīt tikai tādu, kura vērtība pār-
sniedz 25% no nama vērtības. Ar šiem pārlaboju-
miem 1. panta piezīme juridiskās komisijas varianta
skanētu šādi: „Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi
neattiecas uz namiem, kuri celti vai izbūvēti pec
1918. gada 18. novembra, vai kuri pecšī likuma
spēkā nākšanas caur kapitālremontu pārvērsti uz
namu īpašnieku rēķina no neapdzīvojamiem ap-
dzīvojamā stāvoklī. Par kapitālremontiem uzskata-
mi tie, kuru vērtība pārsniedz 25% no nama vēr-
tības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Ari man būtu
* daži priekšlikumi pie_ 1. panta abiem variantiem.

Jau vispārējās debatēs es paskaidroju, ka visa vi-
sumā pec manām un ari manas frakcijas domam
būtu jāatbalsta sociālās likumdošanas komisijas va-
riants, bet gadījumā, ja tiktu varbūt pieņemts juri-
diskās komisijas variants, tad priekš ta gadījuma
ari pie šī varianta jāiesniedz priekšlikumi un pārla-

bojumi. Vispirms atiecībā uz sociālās likumdošanas
komisijas variantu man ir priekšlikums papildināt
1. pantu vēl ar vienu jaunu piezīmi, un proti, tādu,
ka šī panta a punktā minētās telpās aizliegts pār-
vērst par veikalu, noliktavu vai izpriecu un dzer-
tuvju telpām. Tas ir vajadzīgs tamdēļ, ka pastāv
tāda tendence pilsētā, ka uzņēmēji veikalnieki un tā-
pat ari tie paši kinematogrāfu īpašnieki, par kuriem
te sūdzējās Purgaļa kungs, ka viņi panāk ar tādiem
vai citādiem līdzekļiem īrnieku izlikšanu, un pēc tam
dzīvokļiem derīgās telpas pārvērš priekš citām va-
jadzībām. Piemēram pārvērš par veikala telpām,
noliktavām un tamlīdzīgām citām telpām. Būtu jau
ļoti labi, ja šie uzņēmēji vai veikalnieki, vai izpriecu
telpu īpašnieki būvētu paši savām vajadzībām na-
mus. Var pievest dažus piemērus, piemēram to
pašu „Splendig Palāci" uz kuru atsaucās hurgaļa
kungs vai ari armijas ekonomisko veikalu, kuri pil-
nīgi patstāvīgi savām vajadzībām uzbūvēja namus
un dzīvokļiem derīgās telpas neatņēma, l'as būtu
patiešām tas normālākais ceļš, bet pavisam nenor-
māls ceļš ir tas,ja piemēram kāda tirdznieciska sa-
vienība, te varētu minēt „Latvijas Eksportu", kurš
nopirka vairākus namus,, izlika no turienes īrniekus
ārā un pēc tam pārvērta vairākus stāvus par veikala
telpām. Ja šī sabiedrība var pirkt namus, ja tik
daudz kapitāla viņai ir, tad viņa tikpat labi varēja
uzbūvēt sev namu, ja nu ne tik lielu, tad mazāku,
kurš ari būtu piemērots veikala telpām un šo namu
uzbūvēt kaut kurā pilsētas brīvā stūrī. (E. Birkhāns
no vietas: „Vai slimo kases būvē?") Slimo kasēm
jūs nocērpat visus procentus, jūs nedodat viņām
tādus līdzekļus, lai slimo kases varētu tikt pie sava
nama celšanas, turpretim brīviem privātiem uzņēmē-
jiem ir pieietams Latvijas bankas kredits un citi kre-
diti, un tāpēc attiecībā uz tiem mēs varam runāt pa-
visam savādāki. Tā kā katrā ziņā būtu jānosargā
tie dzīvokļi, kurus draud pārvērst neapdzīvojamās
telpās. Tie ir jāpasargā no viņu pārvēršanas neap-
dzīvojamās telpās un it sevišķi vēl tas no svara, ka
otrais variants, juridiskās komisijas variants paredz,
ka uz šīm telpām īres normēšana nemaz neattiecas,
ka likuma 36. un 37. pants uz viņām nezīmējas. Tam-
dēļ jo vairāk saprotams, kamdēļ namsaimnieki cen-
šas pārvērst dzīvoklim derīgas telpas par veikaliem,
noliktavām un tamlīdzīgām telpām. Tāpēc ari pie
juridiskās komisijas varianta, ja tāds tiktu pieņemts,
es iesniedzu līdzīgu pārlabojumu, papildināt 1. pantu
ar piezīmi 2. tāda satura, ka šī panta a punktā minē-
tās telpas ir aizliegts pārvērst bez vietējās pašval-
dības piekrišanas (še nav īres valdes minētas, bet
vietējā pašvaldība, jo juridiskā komisija ir īres val-
des nostrīpojusi), bez pašvaldības oiekrišanas vei-
kalu telpās, noliktavās, vai par stipru dzērienu pār-
došanas telpām. Un šeit es ņemu vērā Purgaļa kun-
ga redakcionelo aizrādījumu, „dzertuves" vietā likt
vārdu „stipru dzērienu tirgošanās vietas". Tā kā to
ievedot šeit iekšā, cerams, ka Purgaļa kungam šis
redakcionelais pārlabojums būs pieņemams. Attie-
cībā uz to, kamdēļ vispāri šeit minētas dzertuvju
telnas, kamdēļ viņas paredzētas sociālās likumdo-
šanas komisijas variantā, kur īres likums tiek attie-
cināts ari maksas ziņā uz dzertuvju telpām, tad Pur-
gaļa kungs pareizi aizrādīja, ka te cels tūlīt pretaiz-
rādījumus, ka tas vajadzīgs tādēļ, lai pasargātu atkal
dzīvokļus un varbūt citas veikala telpas pārvērst
dzertuvēs, jo uz visām tām telpām maksas normē-
šana attieksies, un neattieksies tikai uz dzertuvēm
izīrētām telpām un tad, protams, neraugoties uz vi-
siem pašvaldības iestāžu noliegumiem, neraugoties
uz to, ka ^riekš tam vajadzīga speciāla atļauja no
pašvaldības iestādēm, ieinteresētās personas, dzer-
tuves turētāji pratīs panākt to, ka pašvaldības vi-
ņiem atļauj atvērt atkal jaunus krogus. Mes visi
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ļoti labi zinām, ka ļoti plašas debates norisinājās par
tādiem jautājumiem tepat mūsu Rīgas pilsētas domē,
kad nolikts dienas kārtībā traktiernieku jautājums
un traktiernieku lūgums atvērt jaunas dzertuves.
Kad pilsētas domē bij nolikts dienas kārtības trak-
tieru jautājums, tad bij frakcijas, kuras centās trak-
tieru skaitu samazināt un tad radās no pilsoņu frak-
ciju puses sirdīgi traktieru aizstāvji. Tamdēļ, ja
vien pielaidīs par traktieru telpām ņemt īri, kādu
vien namsaimnieki vēlas, tad gan namsaimnieki at-
radīs ceļus, kuri vedīs pie pilsētas domniekiem un
pa kuriem ejot pilsētas domniekus no dažām frak-
cijām pārliecinās, ka traktieru skaits pilsētās vēl ir
par mazu un ka vajaga atļaut vēl kādu pus simtu vai
simtu jaunus traktierus atvērt. Tamdēļ sociālās li-
kumdošanas komisijā tika ari ievests šis noteikums,
ka īres maksas normēšanaattiecas ari uz dzertuvēm,
bet ne tādēļ, lai atbalstītu šos dzertuvju turētājus;
nebūt nē. tikai tamdēļ sociālās likumdošanas komisija
ieveda šo noteikumu, lai dzertuvju turētājiem nebūtu
dotas privilēģijas, 'ai tādējādi nevarētu mākslīgi
veicināt jaunu krogu atvēršanu. Tad vēl pie juri-
diskās komisijas varianta es liktu priekšā piezīmē
strīpot vārdus, sākot ar vārdiem ..pēc 1918. srada 18.
novembra un to vietā likt .,pēc šī likuma spēkā nāk-
šanas", t. i. ka šis likums neattiecas uz tiem namiem,
kurus cels vai izbūvēs pēc šī likuma spēkā nāk-
šanas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dubinam.
M. Dubins (Agudas Izrael): Es gribu teikt pāris

vārdu par pārlabojumu, kuru ienesa Purgaļa kungs
pie 1. panta b punkta „telpas, kuras ieņem valsts un
pašvaldības". Es jau toreiz paskaidroju, ka privātuz-
ņēmēji tagad neviens nesāks būvēt mājas, tāpēc.ka
nav līdzekļu priekš tam. Bet mums ir jāpiespiež
drusku valsts vai pašvaldības, lai tās sāk būvēt mā-
jas, tāpēc ka tām ir līdzekļi, ar ko mājas būvēt. Tā-
pēc ari vajadzētu strīpot vārdus „valsts un pašval-
dības."

Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Pie 1. panta ie iesniegti pavi-
sam 8 dažādi priekšlikumi. Lai dotu iespēju refe-
rentiem un prezidijam iepazīties ar visiem iesnieg-
tiem priekšlikumiem un noskaidrot viņu sastarpējās
attiecības, tad prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz
15 minūtēm. Iebildumu nav? Pārtraukums uz 15
minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 6.05—6.30 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-
pinājās.

Pie 1. panta iesniegti šādi pārlabojumi. Purgaļa
pārlabojums:

1. pantā juridiskās komisijas variantā b) punktā strīpot
vārdus „valsts, pašvaldības".
Tālāk Purgaļa priekšlikums ir:

pie 1. panta pielikt sekošu piezīmi:..Piezīme 2. Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi ne-
attiecas uz namiem, kuri 1920. gada 18. martā nebija
apgrūtināti ar Latvijā maksājamiem hipotekariskiem
'parādiem Krievijas vai Vācijas naudā."

Tālāk Purgaļa priekšlikums:
1. panta piezīmi izteikt šādi: „Šī likuma 36. un 37. panta

noteikumi neattiecasuz namiem, kuri celti, izbūvēti vai caur
kapitālremontu pārvērsti apdzīvojamā stāvoklī pēc 1918. gada
18. novembra."
Tālāk Purgaļa priekšlikums:

1. pantā strīpot sociālās likumdošanas komisijas vari-
antu.
Tālāk priekšlikums no Pētera Berģa:

1. panta piezīmē strīpot vārdu „laika" un tā vietā likt „li-
kuma spēkā nākšanas", un starp vārdiem ,.pārvērsti" un ap-
dzīvojamā" iespraust vārdus „uz nama īpašnieka rēķina no
neapdzīvotiem". Papildināt to pašu piezīmi ar teikumu: „Par

kapitālremontiem uzskatami tie, kuru vērtība pārsniedz 25%
no nama vērtības."
Tad priekšlikums: . <

strīpot piezīmes 1. un 2. un to vietā likt piezīmi:
„Šī likuma 36. un 37. p. p. noteikumi neattiecas uz namiem,

kuri celti vai izbūvēti pēc 1918. gada 18. novembra, vai kuri
pēc šī likuma spēkā nākšanas caur kapitālremontiem uz namu
īpašnieku rēķina pārvērsti no neapdzīvotiem apdzīvojamā stā-
voklī. Par kapitālremontiem uzskatāmi tādi, kuru vērtība
pārsniedz 25% no nama vērtības."
Tālāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

1. pantā juridiskās komisijas variantā piezīmē strīpot vār-
dus „pēc 1918. gada 18. novembra u. t. t." un to vietā likt „pēc
šī likuma spēkā nākšanas".
Tālāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

1. pantu juridiskās komisijas variantā papildināt ar pie-
zīmi 2:

_„Šī panta a) punktā minētās telpas aizliegts pārvērst bez
vietējas pašvaldības piekrišanas veikalu noliktavu, izpriecas
vai stipru .dzērienu tirgošanās telpās."
Beidzot Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

1. pantu sociālās likumdošansa komisijas variantā papil-
dināt ar piezīmi 3:

„Šī panta a )punktā minētās telpas aizliegts bez īres val-
des piekrišanas pārvērst veikalu, noliktavu, izpriecu vai dzer-
tuvju telpas."

Lūdzu referentus dot atsauksmes par ienestiem
priekšlikumiem. Vārds sociālās likumdošanas komi-
sijas referentam Rozentalam.

Referents M. Rozentāls: Attiecībā uz sociālās
likumdošanas komisijas variantu ir divi priekšliku-
mi. Viens no Purgaļa kunga, strīpot pavisam šo va-
riantu un otrs no Nikolaja Kalniņa — pieņemt 3. pie-
zīmi, ka bez īres ^Ides piekrišanas aizliegts a)
punkta minētas telpas pārvērst par veikalu, nolikta-
vu. kantoru, biroju, darbnīcu u. t. t. telpām. Attie-
cībauz Purgaļa kunga priekšlikumu jāsaka, ka viņa
aizrādījums ņar izpriecas un dzertuvju telpām nav '
pareizs, it kā sociālās likumdošanas komisija būtu
centusiesšo telpu īrniekus aizsargāt. Tas nesaietas
ar sociālas likumdošanas komisijas domām. Sociā-
las likumdošanas komisija savā pirmajā redakcijā
bija paredzējusi šīs telpas izņemt ārā no likuma, bet
tad. ieveroiot Purgaļa partijas biedra un Saeimas
kandidāta Dāvja kunga aizrādījumu, ka ir vēlams
taisni žūpības apkarošanas nolūkā padot ari dzer-
tuvju un izpriecu telpas šim likumam, tikai aiz šiem
motiviem tika uzņemtas izpriecu un dzertuvju tel-
pas šinī 1. pantā. Tad attiecībā uz veikalu, nolikta-
vu, darbnīcu, teātru un koncertu telpām sociālās li-
kumdošanas komisija _vadījās no tiem motiviem, ka
jāieved zināma normēšana ari attiecībā uz šīm tei-
cam, lai dzīvokļu telpas netiktu pārvērstas par vei-
kalu un dažādu noliktavu telpām, vai lai tās netiktu
vļenkarši nosauktas par veikalu un noliktavu tel-
nam ar nplūku uzlikt lielāku īri. bet faktiski tiek iz-
lietotas ka dzīvokļu telpas. Lai tas tiktu novērsts,
sociālas likumdošanas komisija atzina, ka ari šīs tel-
pas ir ievedamas šinī likumā. Attiecībā uz iebildu-
miem par teātra telpām, ka mums neesot tādas
teātra telpas, kuras kaut kāda biedrība noīrētu
teātra izrādēm, un ja ari noīrētu, tad tās izrādes
būtu mazvērtības un nebūtu pabalstāmas, man šķiet,
ka var but gadīiumi. kur šīs teātra telpas vajadzīgas
kādai krietnai biedrībai, kādai krietnai teātra izrā-
dei. Ta. piemēram, mums ir kāda biedrība, kura
saucas par bērnu draueu biedrību, kurai varbūt ne-
būs iespējams projektējamām bērnu teātrim dabūt
tejpas ne Nacionālā _ teātrī, ne Dailes teātrī; viņai
bus jāīrē savam izrādēm telpas. Sociālā likumdo-
šanas komisiiadomaia. ka nebūtu pareizi, ja tādas
telpas paliktu ārpus īres likuma un biedrības labie
nodomi tiktu_kavēti. Tad attiecībā uz Nikolaja Kal-
niņa projektējamu 3. piezīmi, jāsaka, ka tāds teksts
sociālās likumdošanas komisijā netika apspriests.

/
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Bet ievērojot to, ka šī piezīme iziet ari uz īrnieku aiz-
sardzību, man liekas, ka sociālās likumdošanas ko-
misija šo jauno piezīmi varētu sava varianta uz-
ņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam Knoppam.

Referents E. Knopps: Kas attiecas uz Purgaļa
kunga priekšlikumu, ievest jaunu piezīmi, ka šī li-
kuma 36. un 37. panta noteikumi neattiecas uz tā-
diem namiem, kuri 1920. gada 18. marta nebija ap-
grūtināti ar hipotekariskiem parādiem, tad šis jau-
tājums nebija apspriests juridiskā komisija._ Es ne-
varu tādēļ izteikties ne par, ne pret to. Talak, kas
attiecas uz Purgaļa kunga priekšlikumu pie 1. piezī-
mes, tad pēc būtības Purgaļa kungs šo piezīmi ne-
groza, un tādēļ es juridiskās komisijas vārda iztei-
cos par šopriekšlikumu. Tālāk, kas attiecas uzPur-
gaļa kunga priekšlikumu strīpot b punktā vārdus
,,'valsts, pašvaldības", tad tāds pats priekšlikums
juridiskā komisijā bija noraidīts. Attiecība uz Pētera
Berģa kunga priekšlikumiem, 1. piezīmē strīpot vār-
dus „šī likuma spēkā nākšanas u. t. t., tad juridiskas
komisijas vārdā es izsakos pret šo priekšlikumu.
Tāpat juridiskāskomisijas vārdā es izsakos pret Ni-
kolaja Kalniņa priekšlikumu, kā pret 1., tā ari pret 2.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie balsošanas kār-
tības es pieturēšos pie tā, ka vispirms nāks nobalso-
šanā visi tie pārlabojumi, kas iesniegti pie juridiskās
komisijas varianta. Pēc tam, kad būs izšķirti pār-
labojumi pie juridiskās komisijas varianta, tad nāks
nobalsošanā juridiskās komisijas variants. Ja juri-
diskās komisijas variants tiktu noraidīts, tad nāks
nobalsošanā pārlabojumi pie sociālās likumdošanas
komisijas varianta un beidzot pats sociālās likumdo-
šanas komisijas variants, pēc pārlabojumu nobalso-
šanas. Ja turpretim juridiskās komisijas variants
tiktu pieņemts, tad atkritīs pārlaboiumi pie sociālās
likumdošanas komisijas varianta un pats šis vari-
ants. Kas attiecas uz pārlabojumu iesniegšanu pie
sociālās likumdošanas komisijas varianta pēc juri-
diskās komisijas varianta noraidīšanas, tad es lieku
priekšā pārlabojumu iesniegšanu pie sociālās likum-
došanas komisijas varianta pēc juridiskās komisijas
varianta noraidīšanas atjaunot, lai dotu iespēju bal-
sot par sociālās likumdošanaskomisijas variantu tiem,
kas vēlas to izdarīt pārlabotā veidā, bet nav iesniegu-
šinie šīvarianta līdz šim savus priekšlikumus vai pār-
labojumus, rēķinādamies ar juridiskās komisijas va-
rianta pieņemšanu. Juridiskās komisijas variantam
iesniegtie pārlabojumi nāks nobalsošanā šādā kār-
tībā. Vispirms Purgaļa pārlabojums pie panta
teksta. Tad Purgaļa pārlabojums ievest pie juri-
diskās komisijas varianta 2. piezīmi. Tad Pureāla
priekšlikums pieņemt 1. piezīmi viņa priekšā liktā
redakcija. Ja šis Purgaļa priekšlikums, pieņemt
panta 1. piezīmi viņa redakcijā, tiktu pieņemts, tad
atkristu visi tie pārlabojumi, kas vēlas pārlabot ju-
ridiskās komisijas tekstu. Ja turpretim Pureala
priekšlikums tiktu noraidīts, nāks nobalsošanā Ber-
ea pārlaboiumi un Nikolaja Kalniņa pārlabojums.
Vārds pie balsošanas kārtības Nikolajam Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Attiecībā uz to
kārtību, kādā būtu nobalsojami Berģa kunga priekš-
likumi un mans priekšlikums, es liktu priekšā pie-
zīmē nobalsot vispirms to priekšlikumu, kuru es esmu
iesniedzis, tādēļ ka mans priekšlikums iziet uz zinā-
mu tekstā pilnīgu strīpošanu, turpretim Berģa kiinsra
priekšlikums iziet uz šī teksta grozīšanu. Papriekšu.
man šķiet, būtu jāizšķir jautājums, vai teksts nebūtu

- pilnīgi strīpojams, lai pēc tam varētu atraisīt rokas
tiem. kas, varbūt, balsotu par piezīmi grozītā veidā.
Ja teksts galīgi netiktu nostrīpots, tad tie, kas par

to būtu balsojuši, varbūt, varētu balsot par to mazā-
ko ļaunumu,_t.j.par to, ko liek priekšā Berģa kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Berģa un Nikola-
ja Kalniņa priekšlikumi pie juridiskās komisijas va-
rianta 1. piezīmes nāks nobalsošanā tikai tad, ja
tiks noraidīts Purgaļa priekšlikums, pieņemt .1. pantu
viņa redakcijā. Ja Purgaļa priekšlikums tiks norai-
dīts, Nikolajs Kalniņš liek priekšā balsot papriekšu
par viņa tekstu. Ja tas tiktu pieņemts, tad atkristu
Berģa iesniegums, ja turpretim tas tiktu noraidīts,
nāks nobalsošanā Berģa un Felsberga priekšlikums.
Vai būtu kādi iebildumi pret Nikolaja Kalniņa priekš-
likumu ?_ Ja nav, tad Purgaļa teksta noraidīšanas
gadījuma nāks nobalsošanā Nikolaja Kalniņa priekš-
likums; ja tas tiks atraidīts, nāks nobalsošanā Berģa
priekšlikums, ja turpretim Nikolaja Kalniņa priekš-
likums tiks pieņemts, atkritīs Berģa un Felsberga
priekšlikums. Vispirms nāk nobalsošanā Purgaļa
priekšlikums:

.Juridiskās komisijas variantā 1. pantā b punktā strīpot
vārdus „valsts, pašvaldības"."
tas ir pašā tekstā. Juridiskā komisijā prieklikums
noraidīts. Es lieku šo Purgaļa pirmo pārlabojumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgaļa
pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Purgaļa pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas_ atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par Purgaļa priekšlikuma pieņemšanu no-
dotas 43 balsis, pret to nodotas ari 43 balsis, atturē-
jies nav neviens. Priekšlikums pārbalsojams. Es
vēl reiz nolasīšu Purgaļa priekšlikumu. Priekšli-
kums skan:

,.Juridiskās komisijas variantā 1. pantā b punktā strīpot
vārdus „valsts, pašvaldības"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgaļa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gaļa priekšlikumu, beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Purgaļa priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to—
43 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums pie-
ņemts. Tagad nāk nobalsošanā otrais Purgaļa pār-
labojums, kurš skan:..Juridiskās komisijas variantā 1. pantu papildināt ar seko-
šu piezīmi:

P i e z īm e 2. Šī likuma 36. un 37, panta noteikumi neat-
tiecas uz namiem, kuri 1920. gada 18. martā nebija
apgrūtināti ar Latvijā maksājamiem hipotekariskiem
parādiem Krievijas vai Vācijas naudā."

Juridiskās komisijas referents aizrāda, ka juri-
diska komisijā šāds priekšlikums nav apspriests. Es
likšu tagad Purgaļa otro pārlabojumu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgaļa pārlabo-
jumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret Purgaļa
pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Pur-
gaļa otro pārlabojumu nodotas 32 balsis, pret to —
48 balsis, atturējušies 3. Priekšlikums atraidīts. Tā-
lāk nāk nobalsošanā Purgaļa 3. priekšlikums, kurš
skan:1_.pantapiezīmipiejuridiskāskomisijasvariantaiz-
teikt šādi:

«Piezīme 1. Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi ne-
attiecas uz namiem, kuri celti, izbūvēti vai caur ka-
pitālremontu pārvērsti apdzīvojamā stāvoklī pēc
1918. gada 18. novembra"."

Juridiskās komisijas referents izsacījās par Pur-
gaļa priekšlikumu. Es likšu tagad Purgaļa priekšli-
kumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
Purgaļa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Purgaļa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums:par Purgaļa priekšlikumu nodota 31 balss,
pret to — 48 balsis, atturējušies 6. Priekšlikums at-
raidīts. Tālāk nāk nobalsošanā Nikolaja Kalniņa
priekšlikums, kurš skan:
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„1. panta juridiskās komisijas varianta piezīmē strīpot
vārdus „pec 1918._ gada_ 18. novembra u. t. t." un tai vietā likt
„pec šī likuma speķa nākšanas"."

Es likšu tagad Nikolaja Kalniņa priekšlikumu uz
balsošanu, piezīmēju, ka ar viņa pieņemšanu atkri-
tīs Pētera Berģa un Felsberga priekšlikumi. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu. Beidzot-lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas: Nav. Balsošanas iznā-
kums: par Nikolaja Kalniņa prieklikumu nodotas 38
balsis, pret to — 46, atturējies nav neviens. Priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk Pētera Berģa un
Felberga priekšlikums, kurš skan:

.Juridiskās komisijas varianta 1. piezīmē strīpot vārdu
,.laika", liekot tā vietā „likuma spēkā nākšanas", un starp vār-
diem ,.pārvērsti" un ..apdzīvojamā" iespraust vārdus: „uz nama
īpašnieka rēķina no neapdzīvotiem". Papildināt to pašu piezī-
mi ar teikumu: „Par kapitālremontiem uzskatāmi tie, kuru vēr-
tībā pārsniedz 25% no nama vērtības.""

Es lieku tagad Pētera Berģa un Felsberga priekš-
likumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras nobalsošanas. Balsošanas iznākums: par priekš-
likumu nodotas 53 balsis, pret — 25, atturas 3._-
Priekšlikums pieņemts. Beidzot nāk nobalsošanā
Nikolaja Kalniņa priekšlikums pie 1. panta.

,Juridiskā komisijas variantā 1. pantu papildināt ar pie-
zīmi 2.:

„Šī panta a punktā minētās telpas aizliegts pārvērst bez
vietējās pašvaldības piekrišanas veikalu, noliktavu, izpriecas
vai stipru dzērienu tirgošanās telpās."

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret
to — 37, atturas 4. Priekšlikums pieņemts. Ar to
izsmelti visi pārlabojumi pie juridiskās komisijas va-
rianta. Iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu
priekšlikums:

„Lūdzam juridiskās komisijas pārlabojumus pie 1. panta
un pašu šo variantu balsot aizklāti."

Pēc paskaidrojuma, kādu deva priekšlikuma
iesniedzējs, te domāts juridiskās komisijas variants
pārlabotā veidā. „Lūdzam juridiskās komisijas pār-
labojumus pie 1. panta balsot aizklāti" — domāts ju-
ridiskās komisijas variants pārlabotā veidā. (Sau-
ciens: „Kas parakstījis?") Bergs, Birkhāns, Dzenis,
Ulmanis u. citi. Balsošana par juridiskāskomisijas
variantu pie 1. panta vispārīgi ar pārlabojumiem no-
tiks saskaņā ar kārtības rulli aizklāti. Lūdzu izda-
līt zīmītes. Tos deputātus, kuri vēlas izteikties par
juridiskās komisijas variantu lūdzu rakstīt „par", kas
ir pret, lūdzu rakstīt „pret". kas atturas, tos lūdzu
rakstīt ..atturas". Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes?
Pieprasījums pēc zīmītēm neienāk. Vai būtu izpildī-
tas zīmītes? (Sauciens: „Jā!") Lūdzu tās ievākt.
Vai visi deputāti ir nodevuši zīmītes? Pa balsu skai-
tīšanas laiku prezidijs liek priekšā pārtraukumu. Ie-
bildumu nav? Pārtraukums.

(Pārtraukums no pīkst. 7.07—7.37 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.

Balsošanas iznākums: par juridiskas komisijas
varianta pieņemšanu nodota 41 balss, pret šīskomi-
sijas varianta pieņemšanu nodotas 46 balsis, atturē-
jušās2 balsis, viena no izdalītām zīmītēm nav nodota
atpakaļ. Juridiskās komisijas variants noraidīts.
Apspriešanā nāk sociālās likumdošanas komisijas
variants. Vārdu lūdz Vegezaks. Vegezakam vārds.

M. Vegezaks (vācu baltiešu partija, runā vāci-
ski) *): Mēs liekam priekšā izdarīt 1. pantā sekošus

? pārgrozījumus:
1. panta a punktā strīpot vārdus „un tamlīdzīgām

telpām" un vārdus „un ērtībām".
b punktā strīpot vārdus „valsts, pašvaldības, sa-

biedriskas".
c punktā strīpot vārdus no ,.teatru" līdz beigām.
Strīpot abas piezīmes un to vietā likt juridiskās

komisijas variantā esošo piezīmi.
Vācu frakcija balsoja par sociālās likumdošanas

komisijas variantu, būdama tai pārliecībā, ka ari vei-
kalu telpas jāpadod šī likuma noteikumiem, it sevišķi
tāpēc, lai veikalu īpašuieikus, līdzīgi citiem īrniekiem,
nodrošinātu no izlikšanas. Attiecībā uz reizinātāju
par veikalu telpām vācu frakcija nāks ar sevišķiem
priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
Berģim.

P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Es likšu priekšā sociālās likumdošanas ko-
misijas variantā strīpot piezīmes 1. un 2. un šo 2
piezīmju vietā likt šādu piezīmi: „Šī likuma 36. un
37. panta noteikumi neattiecas uz namiem, kuri celti
vai izbūvēti pēc 1918. gada 18. novembra, vai kuri
pēc šī likuma spēkā nākšanas caur kapitālremontiem
uz nama īpašnieka rēķina pārvērsti no neapdzīvo-
tiem apdzīvoiamā stāvoklī. Par kapitālremontiem
uzskatāmi tādi. kuri pārsniedz 25% no nama vērtības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Pie sociālās likumdošanas komisijas
varianta iesniegti šādi priekšlikumi:

„1. pantā strīpot sociālās likumdošanas komisijas vari-
antu."

Purgaļa priekšlikums. Tad Nikolaja Kalniņa
priekšlikums

„1. pantā sociālās likumdošanas komisijas variantu papil-
dināt nr sekošu piezīmi 3.:

,.Šī panta a punktā minētās telpas aizliegt bez īres valdes
piekrišanas pārvērst veikalu, noliktavu, izpriecu vai dzertuvju
telpās"."

Tad Vegezaka priekšlikums
„strīpot vārdus no „teatru" līdz punkta beigām."
Tad Vegezaka-Šīmaņa priekšlikums
„strīpot vārdus „valsts, pašvaldības, sabiedriskas" b

punktā." '
Tad Vegezaka priekšlikums
„a punktā sjrīpot vārdus „un tamlīdzīgām telpām" un

vārdus „un ērtībām"."
Tad Vegezaka priekšlikums
„1. pantā strīpot piezīmi 1. un 2. un to vietā likt:
„Šī likuma 36. un 37. _pantu noteikumi neattiecas uz na-

miem, _kuri celti, vai izbūvēti pēc 1918. g. 18. novembra, vai
kuri pec šī laika caur kapitālremontu pārvērsti apdzīvojamā
stāvoklī"."

Tad Pētera Berģa priekšlikums
„strīpot piezīmes 1. un 2. un to vietā likt:
„Šī likuma 36. un 37._pantu noteikumi neattiecas uz na-

miem, kuri celti un izbūvēti pēc 1918. g. 18. novembra, vai
kuri pēc šī likuma spekā_nākšanas caur kapitālremontiem uz
nama Jpašnieka rēķina pārvērsti no neapdzīvotiem apdzīvoja-
ma stāvokli. Par kapitālremontiem uzskatāmi tādi, kuri pār-
sniedz 25% no nama vērtības"."

Lūdzu referentus izteikties par iesniegtiem
priekšlikumiem.

Referents M. Rozentāls: Attiecībā uz Purgaļa"? jkunga priekšlikumu es jau izteicos. Tāpat par Niko-y /-*/laja Kalniņa priekšlikumu — par projektējamo 3. pie- /
zīmi. Es domāju, ka tā še būtu pieņemama. Attie-
cība uz Vegezaka priekšlikumiem — c) punktā strī-
pot vārdus sakot ar ..teātru" un beidzot ar „dzer-
tuvju" ,paliek tikai veikali, noliktavas, biroji, kantori,
darbnīcas. Ari pret šo priekšlikumu man jāizsakās
sociālas likumdošanaskomisijas vārdā. Motivi ir tie

*) Runātāja atreferējums.
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paši, kurus es jau aizrādīju pirmīt._ Tad Vegezaka
un Šīmaņa priekšlikums: _b) punktā strīpot „valsts,
pašvaldības un sabiedriskām", laikam aiz tiem moti-
viem, ka valsts, pašvaldībām un sabiedriskam iestā-
dēm jāgādā līdzekļi pašām namu celšanai. Man lie-
kas, ka sociālās likumdošanas komisija nevarēs ari
šim strīpojumam piekrist, jo valsts un pašvaldības
esam galu galā mēs pašiun no mums pašiem tos lī-
dzekļus ņems. Punkts būtu jāatstāj līdzšinēja redak-
cijā. Tad a) punktā strīpot_ vārdus „un tamlīdzīgam
telpām", bez tam strīpot vārdus „_un ērtībām". Ari
pret šo priekšlikumu man jaizsakas_ sociālas likum-
došanaskomisijas vārdā un jāuztur ta redakcija, kādu
liek priekšā sociālās likumdošanas komisija. Tad Ve-
gezaka priekšlikums — strīpot abas piezīmes un to
vietā likt juridiskās komisijas varianta piezīmi. Līdz
ar to no īres likuma iespaida būtu izņemti daudzi
nami. Tas. ir pret sociālās likumdošanas komisijas
uzskatiem tin tāpēc šis priekšlikums jānoraida. Tā-
pat jānoraidaBerģa kunga priekšlikums, kurš drusku
mīkstākā veidā, bet tomēr no īres likuma iespaida
izņem ari tos namus, kuri celti vai izbūvēti pec 1918.
gada 18. novembra. Es lūdzu pieņemt sociālas li-
kumdošanas komisijas variantu ar Nikolaja Kalniņa
3. piezīmi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam Knoppam.

M Referents E. Knopps: Kas attiecas uz_ Purgaļa
kunga iesniegto priekšlikumu, strīpot sociālas likum-
došanas komisijas variantu, tadman tagad grūti iz-
teikties par vai pret, jo juridiskas komisijas_variants
ari ir noraidīts, un jamēs strīpotu ari sociālas likum-
došanas komisijas variantu, tad likums paliek bez
galvas. Tad, kas attiecas uzNikolaja Kalniņa kunga
priekšlikumu, 1. pantā sociālas likumdošanas komisi-
jas variantu papildināt ar sekošu piezīmi 3.: „Šī
panta a punktā minētās telpas aizliegts bez īres val-
des piekrišanas pārvērst veikalu, noliktavu, izpriecu
vai dzertuvju telpās", tad vispirms vel nav zināms,
vai noteikumi par īres valdēm tiks pieņemti un tam-
dēļ grūti izteikties par šo priekšlikumu un šis jautā-
jums juridiskā komisijā ari netika apspriests. Kas
attiecas 'uz Vegezaka priekšlikumu c punkta strīpot
vārdus no ,.teatru" līdz beigām, tad es juridiskas ko-
misijas vārdā šim priekšlikumam piekrītu. Kas attie-
cas uz Vegezaka priekšlikumu — d punkta strīpot
vārdus ..valsts , pašvaldības un sabiedriskas", tad es
jau aizrādīju, ka tāds pat priekšlikums juridiska ko-
misijā tika noraidīts, un tāpēc es izsakos pret Vege-
zaka priekšlikumu. Tad attiecībā uz Vegezaka priekš-
likumu, a punktā strīpot vārdus: ..'un 'tamlīdzīgām
telpām un ērtībām", juridiskās komisijas vārdā iztei-
cos par šo priekšlikumu, lai likums būtu skaidrs un lai
nerastos pārpratumi, kādas telpas paredzētas a punk-
tā. Vegezaka priekšlikums b punktā strīpot piezīmi
1. un 2. un tai vietā likt jaunu tekstu, pilnīgļ sakrīt
ar iuridiskās komisijas varianta piezīmi, un tāpēc es
Juridiskās komisijas vārdā izsakos par šo priekšli-
kumu un aiz tiem pašiem iemesliem izsakos pret Ber-
ģa kunp-a priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā
nāk vispirms Purgaļa kunga priekšlikums strīpot so-
ciālās likumdošanas komisijas variantu. Ja šis
priekšlikums tiktu pienemts, tad atkrit visi pārējie
priekšlikumi; ja Purgaļa kunga priekšlikums par strī-
pošanu tiktu atraidīts, tad nāks nobalsošanā iesniegtie
priekšlikumi nolasītā kārtībā, pie kam ar Vegezaka
iesniegtā nriekš]ikuma pieņemšanu par piezīmes 1.
un 2. strīpošanu un viņa teksta likšanu tā vietā, at-
kristu Berea priekšlikums strīpot 1. un ?. piezīmi un
tā vietā likt to tekstu, kādu viņš paredzējis savā ie-
sniegumā. Nobalsošanā nāk Purgaļa priekšlikums

1. pantā strīpot sociālās likumdošanas komisijas variantu.

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgaļa
priekšlikumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 24 bal-
sis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Tad
nākamais nāk nobalsošanā Nikolaja Kalniņa priekš-
likums:

Sociālās likumdošanas komisijas varianta 1. pantu papil-
dināt ar piezīmi 3.:

„Šī panta a punktā minētās telpas aizliegts bez īres valdes
piekrišanas pārvērst veikalu, noliktavu, izpriecu vai dzertuvju
telpas."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodo-
tas 39 balsis, pret — 43, atturas 1. Nikolaja Kalniņa
priekšlikums atraidīts. Vegezaka priekšlikums:

_ „Pirmā pantā a punktā strīpot vārdus „un tamlīdzīgām
telpām" un vārdus „un ērtībām"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Vegezaka
priekšlikumu. Tad lūdzu pacelties tos, kas ir- pret
Vegezaka priekšlikumu. Nav tādu. Kas ,būtu par
Vegezaka priekšlikumu? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Vegezaka priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret
nav nevienas, atturas 37. Vegezaka priekšlikums
pieņemts. Tālāk nāk Vegezaka-Šīmaņa priekšli-
kums:

„Pirmā panta b punktā strīpot vārdus ,.valsts, pašvaldī-
bas, sabiedriskas"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Nav. Balsošanas iznākums: par priekšliku-
mu nodotas 46 balsis, pret -— 42. atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums pieņemts. Nākošais priekšli-
kums — Vegezaka:

„c punktā strīpot vārdus no „teatru" līdz punkta beigām."
Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Balsošanas iznākums: par Vegezaka priekšlikumu
nodotas 43 balsis, pret to nodota 41 balss, atturējies
nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Nākošais Ve-
gezaka priekšlikums:

„1. pantā strīpot piezīmes 1. un 2. un tanī vietā likt:
,.Šī likuma 36. un 37. pantu noteikumi neattiecas uz na-

miem, kuri celti vai izbūvēti pēc 1918. gada 18. novembra, vai
kuri pēc šī laika caur kapitālremontiem pārvērsti apdzīvojamā
stāvoklī.""

Vegezaks paziņo, ka viņš savu priekšlikumu no-
ņem. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk Pētera
Berģa priekšlikums —

strīpot piezīmes 1. un 2. un to vietā likt piezīmi.:
„Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi neattiecas uz na-

miem, kuri celti vai izbūvēti pēc 1918. gada 18. novembra, vai
kuri pēc šī likuma spēkā nākšanas caur kapitālremontiem uz
namu īpašnieku rēķina pārvērsti no neapdzīvotiem apdzīvoja-
mā stāvoklī. Par kapitālremontiem uzskatāmi tādi, kuru vēr-
tība pārsniedz 25% no nama vērtības."

Es lieku Pētera Berģa priekšlikumu uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Berģa priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Berģa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Berģa
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to nodotas 38
balsis, atturējušies 4. Priekšlikums pieņemts. Līdz
ar to izsmelti visi pārlabojumi pie sociālās likumdo-
šanas komisijas varianta pie 1. panta. Nobalsošanā
nāk tagad pats 1. pants sociālās likumdošanas komi-
sijas redakcijā ar tiem pārlabojumiem, kas patlaban
pieņemti. Es lieku uz balsošanu 1. pantu pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pie-
ņemšanu. Pret 1. panta pieņemšanu nav neviens.



17 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 1. sēde 1924. gada 29. aprilī. 18

Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas ir par
1. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 1.
panta pieņemšanu nodotas 59 balsis, pret to nav ne-
viena, atturējušies 23. Pants pieņemts. 2. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. īres līgumi,

kurus noslēdz pretēji šī likuma -noteikumiem, uzskatāmi par
speķa neesošiem. Līdz šī likuma_ spēkā nākšanai noslēgts lī-
gums zaudē speķu, ja īrnieks no tā atsakās.

Juridiskas komisijas variants. Pirms šī likuma spēkā nāk-
šanasnoslēgto īres līgumu noteikumus, kā izīrētājam, tā ari
īrniekam ir tiesība prasīt piemērot šī likuma noteikumiem.

Pec šī likuma spēkā nākšanas noslēgtie īres līgumu notei-
kumi, ciktāl tie runa pretim šim likumam, uzskatāmi par spēkā
neesošiem."

yjj Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J jHJt ^*J Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Es jau vispārējās debatēs pie šī likum-
projektaaizrādīju uz to, cik nepareizs un savās kon-
sekvences priekš īrniekiem kaitīgs ir sociālās likum-
došanas komisijas 2. panta variants. Šis variants
nosaka, ka īres līgumi, kurus noslēdz pretēji šī liku-
ma noteikumiem, uzskatāmi par spēkā neesošiem.
Līdz šī likuma spēkā nākšanai noslēgts līgums zaudē
spēku, ja īrnieks no tā atsakās. Vispirms šinī pantā
izpaužas tikai īrnieku aizsargāšana tai ziņā, ka tikai
īrnieks var prasīt jaunā likuma noteikumu piemēroša-
nu viņa attiecībām ar izīrētāju, bet izīrētājs, kā nama
īpašnieks, tā ari istabu un gultas vietu izīrētājs, ne-
drīkst to pēc šī varianta prasīt, t. i. prasīt jaunā li-
kuma noteikumu piemērošanu, kaut tas ari būtu tai-
snīgi. Piemēram, ja izrādītos,ka tagadējās īres mak-
sas- ir zemākas par nodomātām īres normām, tad gan
varētu prasīt jaunā likuma piemērošanu īrnieks, bet
izīrētājs nekad. Pavisam kļūmīgā stāvoklī nonāktu
īrnieks, ja atstāj sociālās likumdošanas komisijas va-
rianta pirmo teikumu, ka īes līgumi, kurus noslēdz
pretēji šī likuma noteikumiem, uzskatāmi par spēkā
neesošiem. Tādā gadījumā katrs īres līgums, kurš
kaut ari kādā sīkā punktiņā nesaskanētu ar jaunā
īes likuma noteikumiem, pats par sevi būtu spēkā
neesošs un nebūtu nekādas līguma attiecības sta'-p
izīrētāju un īrnieku. To taču īrnieki nevēlas, tas
vispirms jau ir juridiski neiespējams, jo mēs ar šo li-
kumu neeribam vispārīgi līgumus atcelt, nepielaist
līgumu slēgšanu. Mēs gribam lai notiktu vienošanās
un lai tāda vienošanās ietilptu līguma formā. Tāpēc,
ņemot vērā šos iemeslus, es lieku priekšā un uzskatu
pa»- nepieciešamu pieņemt juridiskās komisijas va-
riantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Man liekas, ka
tas, ko šeit grib Purgaļa kungs panākt, ir panākams
ari tad, ja ņem par pamatu sociālās likumdošanas
komisijas variantu, bet tikai pirmo teikumu attiecīgi
pārgroza un šeit ir liela starpība starp abiem varian-
tiem. Kamēr pēc juridiskās komisijas varinta tek-
sta iznāk,ka agrākos līgumus.vajaga abām pusēm, vai
vienai vai otrai pusei, vajaga sevišķi vēl atcelt un
grozīt, paziņot iepriekš, tikmēr sociālās likumdošanas
komisija skatījās tā, ka agrākiem līgumiem, cik tālu
viņi nerunā pretim šim likumam, ir pašiem automā-
tiski jākrīt. Pārējais varētu palikties spēkā, bet tikai
tas, kas runā pretim šim likumam, tas automātiski
atkrīt (sauciens pa labi: „Tas nav ierakstīts!"). Pro-
tams sociālās likumdošanas komisijas teksts no ju-
ridiskā viedokļa nav tik izsmeļoši izteikts, bet par
to bija juridiskā komisija, tā varēja to pareizi for-
mulēt. Juridiskā komisija tomēr nav atradusi par
vajadzīgu priekš tiem, kuri slēguši, atrast labāku
tekstu (starpsaucieni). Viņa gan to atradusi tikai
priekš- vienas dalās, priekš tiem, kuri savus līgumus
noslēguši. Tāpēc es ienesu pārlabojumu, ka sociālās

likumdošanas komisijas varianta pirmā teikuma viebi
likt šādu teikumu:

„īi es līgumu noteikumi, cik tālu tienerunā
pretim šim likumam, uzskatāmi par speķa "e
esošiem."
Šis teksts būtu daudzpusīgāksja tas attiektos

ne tikai uz tiem, kuri uz priekšu slēgtu līgumus, bet
tas attiektos ari uz tiem līgumiem,kuri jauslēgti, kur
jau pastāv īres līgumi. Tikai noteikts, ka tie, kuri '
runā pretim šī likuma noteikumiem, automātiski bez
sevišķas uzteikšanas vai paziņošanas atkrīt, likums
tos atceļ, tie uzskatāmi par neesošiem. Tādi līgumi,

. vismaz viņu pārējā daļa, cik tālu tie neruna pretim šī
likuma noteikumiem, jāuzskata par speķa esošiem.
Tā īrnieki nebūt nepaliek bez līguma. Līgums starp
īrnieku un īrētāju pastāv. Tikai ta daļa, kura runa
pretim šim likumam, uzskatama par atceltu, turpretī
juridiskā komisija ir paredzējusi, ka tādam īrniekam,
kurš atrod, ka viņa līgums nesaskan ar likuma notei-
kumiem, ir sevišķi jāuzsaka pēc likuma, sevišķi jā-
paziņo. Saprotama lieta, ka juridiska komisija ir ie-
vedusi te veltīgu un lieku formalitāti. Veltīga ir uz-
teikšana — ar likumu var visus līgumu nosacījumus,
kuri runā likumam pretim, atcelt ari pagājuša līgu-
mā. Protams, ja būs īrnieks, kurš negribēs likumu
izpildīt, kurš gribēs uzdāvināt namsaimniekam vai-
rāk nekā pielaiž šis likums, tad ta ir īrnieka paša
darīšana, bet kādu sevišķu paziņojumu izdarīt nav
vajadzīgs. Tamdēļ, es liktu priekša sbcialas likum-
došanas komisijas varianta pirmo teikumu strīpot un
tā vietā likt to tekstu, koes nolasīju: ..īres "līgumu
noteikumi, cik tālu tie runa pretim šim likumam, uz-
skatāmi par spēkā neesošiem." Te juridiski jāiz-
teic tas viedoklis, ko juridiska komisija ir atradusi
par iespējamu un dzīvē izvedamu. Bet otrs teikums
sociālās likumdošanas komisijas varianta runa par
līgumiem, kurus uz priekšu slēgs. Tas šeit_ ir jau
paredzēts. Nē, atvainojos! T. i. jāstrīpo būtu pē-
dējais teikums, otrais un nevis pirmais un ta vieta
būtu jāliek teksts, kuru es nolasīju. Pirmais teikums
runā par līdumiem, kurus uz priekšu noslēgs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas?

Nik. Kalniņš (socjaldemokrats): Es atvainojos!
Mans priekšlikums ir izteikt 2. pantu viena teikuma,
kā es to jau liku priekša.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Es nezinu, ko īsti ,

juridiskā komisija ir sapratusisavaspanta redakcijas '> A4 V
1. nodalījumā, bet es — varbūt tadeļ ka nejurists —
tomēr varu saprast šo redakciju tikai ta, ka pirms
likuma spēkā nākšanas noslēgtie īres līgumu notei-
kumi nebūs spēkā tikai tad, ja īrnieks prasīs piemērot
agrāko līgumu šī likuma noteikumiem un es ļoti bai-
dos, ka šis pants tiks iztulkots ta — kaut gan no
starpsaucieniem spriežot viņš no juridiskas komisijas
tā it kā nebūtu domāts,_ka šī prasība piemērot agrāko
līgumu šim likumam bus noskaidrojama katrreiz tie-
sas ceļā. Ja agrāk noslēgtie līgumi runa pretim li-
kuma noteikumiem, tad tie varēs tikt atcelti tikai tad.
ja tiesas ceļa īrnieks panāks likuma piemērošanu.
Tas nozīmē, ka nevienā gadījumā nevarēs piemērot
likumu, ko mēs izdodam, pirms tiesa katra konkrēta
padījumā nav teikusi, ka viņš ir piemērojams. Tas
i ,,zīmē , ka jūs gribiet izdot likumu, kurš katra at-
sevišķā gadījumā būs no tiesas jāatzīst.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vai-
rāk neviens nav pieteicies? Pie 2. panta iesniegts
viens priekšlikums no Nikolaja Kalniņa, kurš skan tā:

„2. pantu izteikt sociālās likumdošanas komisijas varian-
tā sekosi: ..īres līgumu noteikumi,cik tālu tie runā pretim šim
likumam, uzskatāmi par spēkā neesošieim."
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Nobalsošanā nāk vispirms juridiskās komisijas
variants. Ja to pieņems, tad atkritīs Nikolaja Kal-
niņa priekšlikums. Tā tad atsauksmi par viņu refe-
renti varēs dot pēc tam, kad atkritīs juridiskas ko-
misijas variants. Pie juridiskās komisijas varianta
uzstājas Purgaļa kungs. Vai referents vēlas izteik-
ties attiecībā uz juridiskās komisijas variantu? Re-

\ ferents vārdu nevēlas. Tad es likšu pa priekšu uz
/ nobalsošanu juridiskās komisijas variantu. Ja tas

tiktu pieņemts, tad atkritīs Nikolaja Kalniņa priekš-
likums pie sociālās likumdošanas komisijas varianta.
Nobalsošanā nāk 2. pants juridiskās komisijas vari-
antā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par šīs komisi-
jas varianta pieņemšanu. Tad es lūdzu pacelties tos,
kas ir pret juridiskās komisijas variantu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskās komisijas variantu
nodotas 42 balsis, pret 34 balsis, atturējies nav ne-
viens. 2. pants pieņemts juridiskās komisijas vari-
antā. Līdz ar to atkrīt Nikolaja Kalniņa iesniegtais
priekšlikums. 3. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Socialas likumdošanas komisijas variants.
Attieicīgie civillikumu panti, cik tālu tie runā pretim šim

likumam, nav spēkā.
Juridiskās komisijas variants.
Attiecīgie civillikurņu panti, cik tālu tie runā pretim šim

likumam, pagaidām nav spēkā."
_, Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.

J. Purgalis*(kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Sociālās likumdošanas komisijas va-
riants nav nekādi pieņemams. Ja grib atcelt attie-
cīgos civillikumu pantus, cik tālu tie runā pretim šim
likumam, tad to vajaga tā pasacīt, ka tie panti ir at-
celti, bet te tas nav pasacīts, ka tie panti ir atcelti;
te ir pateikts, ka šie panti nav spēkā. Kā, vai
uz visu laiku nav spēkā, vai tikai pagaidām? Juridi-
skā komisija to ir skaidri izteikusi; viņaņem vēra,
ka šis likums ir pagaidu likums, ka tas jāpieņem uz
zināmu laiku un ka tādēļ nav atceļami attiecīgie ci-
villikumu pariti; tie tikai pagaidām nav speķa. Ka
tas visās likumdošanas ir pieņemts, ka pagaidām zi-
nāmus pantus nepiemēro, tā tas paredzēts ari mūsu
satversmē un var būt tāds stāvoklis, ka pagaidām
zināmus pantus nepiemēro, piemēram attiecībā uz
brīvībām, bet tie panti kā tādi nav atcelti. Tas ju-
ridiskās komisijas variantā ir skaidri pasacīts un šis
jautājums ir jāizšķir sakarā ar 7. pantu, ka šis li-
kums ir pagaidu likums, un tiklīdz šis likums izbei-
dzas, tad nāk automātiski spēkā attiecīgie civilliku-
mu panti. Tāpēc es ieteicu balsot par juridiskāsko-
misijas variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Vai referenti vēlētos kaut ko no sa-
vas puses piezīmēt? Vārds Rozentalam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisijas variants ir dibināts uz tā pamata, ka liku-
mam nevar noteikt nekādu termiņu, viņš var būt uz
diezgan ilgu laiku, kamēr juridiskā komisija paredzē-
jusi likumam 3 gadu laiku. Tāpēc ari sociālās likum-
došanas komisijas variants saka, ka attiecīgie civil-
likumu panti, cik tālu tie runā pretim šim likumam,
nav spēkā, kamēr šis likums pastāv, jo taču visi strī-
di, kādi tiktu izšķirti starp namsaimniekiem un īr-
niekiem, varēs tikt izšķirti uz īres likuma un ne civil-
likumu pamata. Tā tad nebūs vairs spēkā civilli-
kumi.. Tāpēc es domāju, ka pareizāks būtu šinī ga-
dījumā sociālās likumdošanas komisijas variants.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants. Ja tas at-
kristu, tad balsošana būs par sociālās likumdošanas
komisijas variantu. Es lieku tagad 3. pantu juridi-
skās komisijas variantā uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir par panta pieņemšanu juridiskās

komisijas redakcijā. Es atkārtošu balsošanu, ta ka
nebij vēl deputāti ienākuši. Nobalsošana nāk 3. pants
juridiskās komisijas redakcijā. Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu par 3. panta pjeņemšanu juridiskas ko-
misijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret panta pieņemšanu juridiskās komisijas redakci-
jā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Nav. Balsošanas iznākums: par_ 3. panta
pieņemšanu juridiskās komisijas redakcija nodotas
36 balsis, pret 41 balss, atturējies nav neviens. Ju-
ridiskās komisijas variants noraidīts. Nobalsošana
nāk 3. pants sociālās likumdošanas komisijas redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņemša-
nu šīs komisijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret panta pieņemšanu"sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā. Nav. Kas atturas? Balsošanas
iznākums: par panta pieņemšanu sociālās likumdo-
šanas komisijas redakcijā nodotas 42 balsis, pret to
nav neviena, atturējušies 34. 3. pants pieņemts so-
ciālās likumdošanas komisijas redakcijā. 4. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos atcelti 1920. gada 15.

oktobra pagaidu noteikumi par dzīvokļu īri, 1921. gada 16. sep-
tembra papildinājums pie šiem pagaidu noteikumiem, 1920. gada
15. oktobra pagaidu noteikumi par atsevišķu istabu īri, 1921.
gada 16. septembra papildinājums pie šiem pagaidu noteikumiem
un 1922. gada 23. augusta papildinājums pagaidu noteikumos
par dzīvokļu īri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Es lieku 4. pantu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants pieņemts vien-
balsīgi. 5. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Līdz ar šī

likuma spēkā nākšanu visas tiesās iepriekš uzsāktās īres lie-
tas, kuras vēl nav galīgi izspriestas, izšķiramas pēc attiecīgiem
šī likuma noteikumiem.

Kad starp pusēm šajās lietās bijis strīdus par īres maksas
apmēru un izīrētājs pieprasījis īrnieka izlikšanu īres naudas
nesamaksāšanas dēļ, tad, lai ari izīrētāja aprēķins tiktu atzīts
par pareizu, īrnieks nav izliekams, ja viņš 7 dienu laikā pēc
tiesas vai īres valdes lēmuma pasludināšanas, iesniedz no
minētām iestādēm kvīti par piespriestās īres maksas samaksu.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgalis (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Sociālās likumdošanas komisijas va-
riants ieved civilprocesa noteikumos kaut ko pilnīgi
neiespējamu. Tas nozīmētu, vienkāršos vārdos, pār-
jūgt zirgus taiiī momentā, kad nemaz nav iespējams
pārjūgt. Tiek likts priekšā jau ievadītos procesus,
kas uzsākti uz senāko likumu pamata, bet kas vēl
nav galīgi izšķirti, atmetot visu, tagad izšķirt piemē-
rojot jauno likumu. Ir teikts,ka jaari izrādītos, ka uz
senāko likumu pamata lieta iesūdzēta pareizi, ja ap-
rēķināšana notikusi pareizi, bet īrnieks īres maksu
nav samaksājis, viņam pēc jaunā likuma ir tiesība šo
īres naudu samaksāt neatkarīgi no prāvas iznākuma.
Tā ir pilnīgi neiespējama lieta. Tādēļ ari juridiskā
komisija liek priekšā šo pantu strīpot. Izvest sociā-
lās likumdošanas komisijas variantu dzīvē, nozīmētu
samest vienā kaudzē visus juridiskos jēdzienus, kas
attiecas,uz civilprocesu. Tāpēc es ieteiktu katrā zi-
ņā balsot pret sociālās likumdošanas komisijas va-
riantu un šo pantu strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Gribu izteikties
pret Purgaļa priekšlikumu.Lieta tāda, ka šis likums
taču ienes diezgan stipras un radikālas pārgrozības.
Svarīgākie pārgrozījumi būs īres maksas ziņā ur,
īrnieku izlikšanas ziņā. Tā kā šis likums vismaz
projektā ir gribējis īrniekus aizsargāt un padarīt īr-
nieku stāvokli labāku par to, nekā līdz šimbijis, var-
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but, ka ari tie, kuri projektu izstrādāja un tas vairā-
kums, kurš bija par projekta izstrādāšanu sociālās
likumdošanas komisija, izrādīsies par mazākumu un
varbūt, ka šis projekts, kad tas izies no Saeimas, īr-
niekiem rezultāta neko vairāk nedos, kā līdz šim
bija un varbūt vel_ pasliktinās īrnieku stāvokli. Pa-
gaidām, kamēr mes esam pie likuma sākuma, mums
jāizietno tas prezumcijas, ka šis likumsrezultātā kaut
ko īrniekiem dos aizsardzības ziņā. Ja nu tā, tad vi-
sas tas lietas, kuras iesāktas, tās nevar atļaut iz-
tiesāt pec tiem noteikumiem, kādi bijuši līdz tām.
Ņemsim piemēram tādu izlikšanas gadījumu: ja pēc
agrāka likuma īrnieku varēja izlikt, un jaunais likums
vairs neatļauj tāda pašā gadījumā īrnieku izlikt, tad
būtu pilnīgi neloģiski un nepareizi, ja to īrnieku ari
vel tagad, pec jaunā likuma spēkā nākšanas, tomēr
tiesa liktu ara, kaut gan īrnieks labi zin, ka jaunais
likums šai gadījuma nedod izlikšanas tiesības. Tā-
pat ari īres maksas ziņā. Ja piemēram pēc tagadējā
aprēķina namsaimnieks varētu prasīt augstu īri, bet
jaunais likums īrniekam īri pamazina, tad namsaim-
nieks_ pasteigsies īrnieku iesūdzēt īres maksas ne-
maksāšanasdeļ. Pec jaunā likuma iznāk,ka īrniekam
ir taisnība, ka īre ir bijusi par lielu, viņa ir bijusi
spekulatīva un viņš to nav varējis samaksāt un jau-
nais likums īrniekam šo īri samazināja, bet šinī ga-
dījumā namsaimnieks tomēr nāk un pastāv uz to:
Jā, toreiz man bija tiesības ņemt daudz lielāku īri.
Pats par sevi saprotams, ja jaunais likums īrniekiem
dos kaut ko vairāk, ja viņš aizsargās īrniekus no iz-

v likšanas, no nevajadzīgas īres naudas paaugstināša-
nas, no spekulatīvām īres cenām, tad ari šī aizsardzī-
ba, ko dod jaunaisīres likums, ir jāattiecinauz visiem
īrniekiem, tiklab uz tiem, kurus namsaimnieks iesū-
dzējis tiesā,kā ari uz tiem. ko viņšnav paguvis iesū-
dzēt. Šis pants ir vajadzīgs jo vairāk tādēļ, ka ja
viņš nebūs iekšā šinī likumā, tad varēs dzīvē novērot
zināmas bakchanalijas no namsaimnieku puses, jo
tad iesūdzēs tiesā pēc iespējas vairāk īrniekus tai
cerībā, ka pēc jaunā likuma izdošanas to vairs neva-
rēs darīt. Tādēļ vajaga pasteigties un tiesas ap-
kraut ar nepamatotām un nevajadzīgām sūdzībām
īres lietās. Tādēļ tas ir zināms aizsargs, kurš stāv
nriekš tiem namsaimniekiem, kuri gribētu pie vecā
likuma vēl mēģināt uzlikt īrniekiem nevajadzīgus un
nepamatotus spaidus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
,Berģim.

1ļ P. Berģis (demokrātiskā centra un jaunzemnieku
bloks) : Deputātu kungi! Es atrodu, ka Purgaļa
kunga iebildumi par to, ka absolūti nebūtu pielai-
žams un it spējams, ka tiesā izspriežot jau iesūdzētās
lietas, piemērotu likumu, kurš iznācis pēc tam, kad
lieta iesūdzēta, nebūtu attaisnojams, jo nebūtu attais-
nojams tāds stāvoklis un iespējamība, ka tiesa tādu
līgumu, jatas likumā paredzēts, neievērotu pēc tam,
kad lieta uzsākta. Es atrodu par nepareizu un de-
mokrātiskā centra frakcija ari atrod par nepareizu,
ja visi noteikumi, kādi ir šai likumā paredzēti, tiktu
attiecināti uz lietām, kas ir patlaban tiesās iesāktas.
Demokrātiskā centra frakcija atrod, kas tas būtu ne-
normāls stāvoklis, ja nepiemērotu likumu, kurš iznā-
cis pēc iesūdzēšanas tiesā, ja tas netiktu attiecināts
uz tiem gadījumiem dzīvē, kur nepieciešamība ne-
izbēgami dzīvē to prasa. Tādi gadījumi varētu būt
piemēram tādi, kad iet runa ne par ko citu, kā par
īrnieku izlikšanu. Ja iet runa par īres maksām, vai
citām īres attiecībām, par tādām attiecībām, kuras
uzsāktas no saimnieka pēc iepriekšēja saimnieciska

. plāna, vai iepriekšēja darbības plāna, tad būtu stā-
voklis citāds, tad grūti būtu piemērot jauno likumu
pie lietas, kura uzsākta. Gan nepareizi būtu jautā-
jumā par īrnieka izlikšanu piemērot šaī ziņā veco
likumu, kad ir spēkā cits likums. Tāpēc mēs atro-

dam, ka būtu vajadzīgs, cik tālu šis 5. pants uz tā-
diem gadījumiem attiecas zināms papildinājums un
tāpēc mēs ienesīsim attiecīgu piezīmi pie tālākā pan-
ta un tā skanētu šādi:

„Tiesās uzsāktās un vēl galīgi neizspriestās
lietas par īrnieku izlikšanu apspriežamas saska-
ņā ar īres likuma attiecīgā panta noteikumiem."

Tas tiks attiecīgā vietā ienests pie 31. panta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-

\iens nevēlas? Vai referenti vēlas izteikties? Vārds
sociālās likumdošanas komisijas referentam Rozen-
talam.

Referents M. Rozentais: Purgaļa kungs atrada
par neiespējamu, ja īrniekam dod 7 dienu laika pēc
tiesasvai īres valdes lēmuma pasludināšanas vēl sa-
maksāt īri un tad spriedumu anulēt. Jāsaka, ka šis
noteikums ir ņemts no tagad pastāvošiem pagaidu
noteikumiem par dzīvokļu īri, kur 6. pantā ir tas
pats apmēram: „Kad starp abām pusēm izceļas strīds
par to noteikumu 1. p. paredzēto namsaimniekam
pienācīgo maksājumu apmēru un namsaimnieks pie-
prasa izlikšanu šīs naudas nesamaksāšanas dēļ, tad
īrnieks nav izliekams, lai ari tiesa atzītu namsaim-
nieka aprēķinu par pareizu, ja īrnieks septiņu dienu
laikā kopš tiesas rezolūcijas dienas pienes tiesas
kvīti par minētās naudas piemaksu līdz tiesas rezolū-
cijas noteiktam apmēram". Sociālās likumdošanas
komisija uzņēma šī panta 2. dalu vēl ar to nolūku, ka
pēc šī likuma tālāk ir paredzama citāda izlīgšanas
kārtība, kur ir citādi noteikumi attiecībā uz tiem ga-
dījumiem, kad īres nauda nav samaksāta. Varbūt
pēc sociālās likumdošanas komisijas projekta vienā
otrā gadījumā līdzšinējie pagaidu noteikumi būtu iz-
devīgāki šinī ziņā. Tāpēc ari otra daļa ir paturēta.
Kas attiecas uz panta pirmo daļu, tad no juristu puses
tika aizrādīts, ka tik neiespējama tā lieta nav, kad ie-
sniegtas lietas izspriež pēc jaunā likuma. Tāpēc šis
pants šinī vietā ari būtu paturams un nebūtu pārne-
sams, kā Berģa kungs to liek priekšā, uz nākošo
nodalu, pēc 31. panta. Viņš ietverams nodaļā par
vispārīgiem noteikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai juridiskās ko-
misijas referents vēlas izteikties? Nobalsošanā
nāk juridiskās komisijas variants. Juridiskā komisija
liek priekšā strīpot 5. pantu. Nobalsošanā nāk juri-
diskās komisijas priekšlikums pie 5. panta —

šo pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridsikās komi-

sijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret juridiskās komisijas priekšlikumu — strīpot
pantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par juridiskās .
komisijas priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret —37,
atturējušās 5; tas ir noraidīts. Nobalsošanā nāk 5.
pants sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņemšanu
sociālās likumdošanas komisijas redakcijā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pie-
ņemšanu sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Beidzot lūdzu pacelties tos. kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par 5. panta pieņemša-
nu sociālās likumdošanas komisijas redakcijā nodo-
tas 42 balsis, pret — 37. atturējies nav neviens. 5.
pants pieņemts sociālās likumdošanas komisijas re-
dakcijā. 6. pants. Vārds juridiskās komisijas refe-
rentam Knoppam.

Referents E. Knopps: Man ir priekšlikums 6.
panta caurskatīšanu atlikt līdz visa likuma pieņem-
šanai. Lietajā, ka 6. pantā minēti tādi panti, kuri vēl
nav caurskatīti un spriest vai var uzlikt sodus par šo
pantu noteikumu ievērošanu vai neievērošanu, va-
rēs tikai pēc tam, kad attiecīgie panti tiks caurskatīti
un pieņemti.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis Juridiskās komisi-
jas referents iesniedzis priekšlikumu —

6. panta caurskatīšanu atlikt līdz visa likuma pieņem-
šanai.

Es likšu tagad juridiskās komisijas referenta
priekšlikumu par 6. panta atlikšanu uz nobalsošanu.
Sociālās likumdošanas komisijas referents tam pie-
vienojas. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šo
priekšlikumu, kuru atbalsta ari sociālās likumdoša-
nas komisija referents. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums pieņemts. 7. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Instrukcijas

par šī likuma dzīvē izvešanu un īres valžu darbības saskaņo-
šanu, kā ari par apkurināšanas komiteju vēlēšanas kārtību un
darbību izdod tieslietu ministrija saziņā ar iekšlietu ministriju.

Juridiskās komisijas variants. Paniu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purga-

lim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Es lieku priekšā sociālās likumdošanas
komisijas variantu strīpot, jo likumā nevar būt in-
strukcija. Viņi jāizstrādā tā, ka to tiesu iestādes bez
instrukcijām varētu piemērot. Protams, ja kādām
citām iestādēm nāktos likumu izpildīt, tad par to va-
rētu būt runa, bet tā kā te ir runa par tiesu iestādēm,
tad es lieku priekšā sociālās likumdošanas komisijas
variantu strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
nav pieteicies. Vārds sociālās likumdošanas komi-
sijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Es domāju,ka Purgaļa
kunga priekšlikums nebūtu pieņemams. Valsts nav
tā, kas izspriedīs strīdus starp namsaimniekiem un
īrniekiem. Tāpēc es domāju, ka vispirms jāpieņem
nākošās nodaļas un tad varēs spriest, vai šis pants
ir lieks sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Ja nodibināsies īres valdes kā tādas, tad par viņu
darbību vajadzēs izstrādāt vēl tuvākus noteikumus;
tāpat apkurināšanas komitejas, kā tās tiks vēlētas,
ari par to būs jāizstrādā īpaša instrukcija, tāpat kā
mums ir instrukcija par pašvaldības iestāžu vēlēša-
nām, jo nevar taču likumos visus sīkumus noteikt.
Tāpēc es lūgtu pantu pieņemt, sociālās likumdošanas
komisijas variantā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
juridiskās komisijas priekšlikums

7. pantu sociālās- likumdošanas komisijas redakcijā strīpot.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās ko-

misijas priekšlikumu — strīpot 7. pantu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret juridiskās komisijas priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
.balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par juri-
diskās komisijas priekšlikumu — 37 balsis, pret 41,
atturējies nav neviens. Juridiskās komisijas priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk 7. pants sociālās
likumdošanas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par panta pieņemšanu sociālās likumdoša-
nas komisijas redakcijā. Tagad es lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu sociālās likum-
došanas komisijas redakcijā. Beidzot es lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Par 7.
panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā nodotas 42 balsis, pret — 37, atturējies nav
neviens. Pants pieņemts sociālās likumdošanas ko-
misijas redakcijā. 7*. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
.Juridiskās komisijas variants. Šis likums ir spēkā līdz

1927. gada 1. jūnijam.
Sociālās likumdošanas komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Es ienesu pārlabojumu pie juridiskās

komisijas varianta un lieku priekšā strīpot 7. pantā
skaitli ,,1927." un tā vietā likt skaitli ,,1926." aiz se-
košiem iemesliem. Kā jums, augsti godātie deputā-
tu kungi, būs zināms, ari citās valstīs ir tādi pagaidu
likumi izdoti, kā piemēram Vācijā, Čechoslovakijā,
un tur šādi likumi pa lielākai' daļai tiek izdoti uz
vienu gadu. Vācijā gadu no gada pagarina; Čecho-
slovakijā tāpat. Mums ari pietiks, es domāju, ar
isāku termiņu, t. i. ja šo likumu tagad pieņem, tad
tam vajadzētu izbeigties 1926. gada 1. jūnijā, jo, man
šķiet, ka šī likuma nepiemērotība dzīvē pierādīsies
jau īsākā termiņā, un ka šis likums var būt tikai pa-
gaidu likums, par to nevar būt nemaz šaubu. Ja mēs
noliekam garāku termiņu, tad mēs varam nonākt
tādā pat stāvoklī, kā tas piemēram tagad ir Vācijā.
Vācijā vēl 1926. gada 1. jūlijā tikai izbeidzās tā
sauktais „Mieter Schutzgesetz" un tas jau tagad ir
izrādījies par nederīgu un vācu valdība uz tā sau-
camā „Ermachtigungsgesetz" pamata pilnīgi paralizē
šo vēl neatcelto likumu, jo dzīves vajadzība to pra-
sa. Tāpēc es vispirms uzturot spēkā juridiskās ko-
misijas variantu, lieku priekšā šo termiņu saīsirāL

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam. . ;

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Purgaļa kungs
pats ar savu priekšlikumu spīdoši pierādīja, ka īres
likumā fiksēt kādu termiņu, līdz kuram šis likums
var būt spēkā, ir pilnīgi neiespējami._ Kamēr juri-
diskā komisijā Purgaļa kungs vēl turēja par iespē-
jamu runāt par 1927. gadu, šajā sēdē viņš jau runā
tikai par 1926. gadu. Bet es teikšu, varbūt, _ka_ vaja-
dzēs šo likumu grozīt jau nākošo gadu. Kāpēc tad
jūs tieši gribiet ievest šinī likumā kaut kādu termiņu,
jo taču, patiešām, ja runa grozās ap tādām_ saim-
nieciskām varbūtībām, ja varbūt mums nākošā gada
ir spīdošas saimnieciskās iredzes, varbūt ari kļūmī-
gākas nekā šogad, tad tur mēs nevaram ne kaut
kādu termiņu likumā rakstīt Ar termiņiem likumos,
vismaz šinī īres likumā, mēs taču nenoteiksim tas
saimnieciskās perspektives, kuras ir pilnīgi neatka-
rīgas un stāv ārpus šī īres likuma. Tāpēc jau es
savā laikā aizrādīju vispārējās debatēs, ka nav ie-
spējams īres likumu izdot uz zināmu laiku ar kaut
kādu termiņu. Tas no vienas puses. No otras pu-
ses nevar taču sacīt, ka viss šis likms ir pagaidu li-
kums. Ja varbūt var uzskatīt kā pagaidu noteiku-
mu to, kur ir paredzēts zināms reizinātājs, tad ļoti
var būt, ka pēc trim gadiem šis reizinātājs būs jā-
groza uz vienu vai otru pusi. Tas ļoti var būt. Bet
šis īres likums paredz ari citus noteikumus par iz-
likšanu, apkurināšanu un dažādām citām attiecībām
starp īrniekiem un izīrētāju, kuras negrozīsies pēc 3
gadiem, kuras būs un pastāvēs ari pēc 10 gadiem.
Mūsu civillikumi taču šajā ziņā ir pārāk nabadzīgi
un attiecības starp īrnieku un izīrētāju ir loti nepietie-
koši normētas. Sagaidīt jaunu civillikumu mēs tu-
vāka nākotnē nevaram. Tāpēc gribot negribot būs
jāizpalīdzas ar speciālu telpu īres likumu ari pēc šī
1927. gada. Tāpēc ir pavisam nedibināti un nepama-
toti rakstīt še kaut kādu termiņu, kurā izbeidzas
viss šis likums, jo šis likums būs vajadzīgs ari pēc
1927. gada; varbūt tikai dzīve prasīs viņā vienu vai
otru korektivu. Kad dzīve to prasīs, tad ari šo ko-
lektīvu varēs likumā ievest, bet nevar taču jau ta-
gad konstatēt, ka šis likums pēc trim vai pēc diviem
gadiem,kā to liek priekšā Purgaļa kungs, bus neva-
jadzīgs. Tāpēc šis pants, kuru liek priekšā juri-
diskā komisija, ir lieks. Ja likumu vajadzēs grozīt,
tad es esmu pārliecināts, Purgaļa kungs nekavēsies
un jaupriekšlaikus nāks klajā ar saviem projektiem,
lai grozītu attiecīgā kārtā telpu īres likumu. Noteikt
jau šodien, kad Purgaļa kungam vajadzēs nākt
priekšā ar priekšlikumiem grozīt likumu, ir neiespe-
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jami. Ta ir pārliecīga steigšanas, kuru tagad izrāda
Purgaļa kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Purgaļa iesniegtais priekšlikums ir

juridiskās komisijas variantā V. pantā strīpot ,,1927.", tā
vietā liekot ,,1926.".

Vārds sociālās likumdošanas komisijas referen-
tam Rozentalam.

Referents M. Rozentāls: Es gribu aizstāvēt so-
ciālas likumdošanas komisijas priekšlikumu strīpot
juridiskaskomisijas pantu. Purgaļa kungs aizrāda,
ka ārzemes pastāvot īres likumi un tie taisni veici-
not sabrukumu dzīvokļu lietā. Pie tam Purgaļa kungs
aizrāda, ka visi šie likumi izdoti uz noteiktu laiku un
tiekot arvien pagarināti. Vai tas sabrukums ir taisni
tapec, ka likumi izdoti uz noteiktu laiku? Vai tas
nepamudina namsaimniekus taisni gaidīt to laiku,
kad likums tiks atcelts un līdz tam laikam varbūt
darīt visu, lai nekas netiktu nokārtots, lai dzīvokli
netiktu laboti, lai īrnieki tajos nevarētu dzīvot. Man
liekas, ka mums jjmāk pie tā uzskata, ka nākotnē
bez īres likuma mes vairs nevarēsim iztikt. īres li-
kumi mums turpmāk būs arvien vajadzīgi. Jau
pirms kara Vakareiropa pierādījās, ka īres likumi ir
vajadzīgi. Jau toreiz pilsētas un miesti, kas paši ne-
ķeras pie namu būvēšanas, izdeva obligatoriskus no-

? teikumus par dzīvokļu sanitāro uzraudzību, par dzī-
vokļu inspekciju, ierīkoja birojus dzīvokļu apgādā-
šanai. Ta tad zināms darbs tika veikts jau pirms
kara_ un turpmāk šis darbs būs jādara vēl plašākos
apmēros. Tapec nevar pateikt, ka šis likums būs
vajadzīgs līdz 1927. vai 1926. gadam, vai varbūt līdz

1925. gadam. Manliekas, tas gan neko nedos. Drī-
zāk gan tas var nākt par ļaunu un nevis par labu.
Tapec es lūgtu pieņemt šoreiz sociālās likumdošanas
komisijas priekšlikumu tādu, ka strīpot T. pantu un
pieņemt likumu bez kādiem termiņiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents vardu nevēlas? Nobalsošanā nāk
vispirms sociālas likumdošanas komisijas priekšli-
kums — strīpot juridiskās komisijas T. pantu. Ja
priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkrīt ari Purgaļa
pārlabojums pie juridiskas komisijas redakcijas. Es
likšu tagad sociālās likumdošanas komisijas priekš-
likumu par 7\ panta strīpošanu uz balsošanu un lū-
dzu pacelties tos, kas ir par sociālās likumdošanas
komisijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret sociālās likumdošanas komisijas priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par sociā-
las likumdošanas komisijas priekšlikumu nodotas 45
balsis, pret — 37 balsis, atturējies nav neviens. Pie-
ņemts sociālas likumdošanas komisijas priekšlikums
— strīpot 7. pantu. Līdz ar to atkrīt Purgaļa ie-
sniegtais priekšlikums.

Prezidijs_ liek priekšā 2, nodalās caurskatīšanu
izdarīt nakošasede, lai dotu iespēju frakciju birojam
noturēt sēdi pec šīs dienas kopsēdes. Mūsu nākamā
sēde notiks 1. maija, pīkst. 12. dienā; tā būs svinīga
sēde par piemiņu _Satversmes Sapulces sanākšanai.
Nākama darba sēde notiks piektdien pīkst. 5 pēc
pusdienas. Frakciju biroja locekļus lūdzu uz frakciju
biroja sēdi. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.10 vakara.)
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Saturs.

Priekšsēdētāja Fr. Vesmana svinīga runa .... 27

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas
svinīgā sēde atklāta.

Augstā sapulce! Šī diena mums svinama,
lai pieminētu Satversmes Sapulces sanākšanu.
Šai dienā pirms H gadiem pēc daudzām un
grūtām cīņām mūsu tauta beidzot sasniedza
savu ilgu un daudzu gadu cerību piepildīšanos.
Mūsu tauta kļuva pilntiesīga, viņa ņēma pati
savās rokās sava likteņa un savas dzīves vei-
došanu. Lauztas bija senās varas, raisījās stin-
dzinātie tautas spēki, un tauta brīvās un vis-
pārējās vēlēšanās izredzēja savus pilnvarotos,
savus uzticības vīrus, kuriem tad nu bija tau-
tas vārdā un tautas uzdevumā jāķeraspie mūsu
valsts iekārtas pamatnoteikumu izstrādāšanas,
bij jāķeras pie mūsu valsts'dzīves noorganizē-
šanas. Mūsu tautas uzticības vīri tad nu ari
ķērās pie šī darba un rakstīja mūsu satversmes
pirmā vietā to tautas izcīnīto principu, ka mūsu
jaunā valstī augstākā valsts vara pieder tautai
pašai, ka tauta pati ir ikvienas tālākas varas
pirmavots un ka ikviena vara pastāv tikai tik
ilgi, kamēr viņai pastāv šis pirmavots. Lai šis
pirmavots mūsu zemē varētu plūst netraucēti
un brīvi, lai viņš varētu rasināt mūsu sadzīves
tvīkušās druvas, tad nepieciešamibij vēl iepriekš
noārdīt visus tos seno laiku policejiskā režima

iežogojumus, kuri traucēja tautas brīvās gribas
izpaušanos, nācās nodrošināt šo tautas gribas
brīvu izpaušanos ar likumiem par politiskām
brīvībām, ois darbs nebij viegls, viņš nav
veicams vienā dienā, viņš prasa daudz pūļu,
lai radītu pilnīgi jaunu uz citiem pamatiem
dibinātu valsts iekārtu. Šis darbs turpinās ari
vēl tagad un prasa, lai nepaliktu šie likumi
par nedzīvu burtu, lai viņi nepaliktu tikai uz
papīra, lai ari pati sabiedrība pieskaņotu savu
dzīvi un savu darbību šiem jauniem demo-
krātiskiem pamatiem. Šai ziņā mums ir nācies
piedzīvot ne vienu vien vilšanos. Mums ir
nācies piedzīvot vienu otru sarūgtinājumu, jau-
nā iekārta nav izrādījusies par tādu burvju
zizli, kurš ar vienu rāvienu varētu iecelt tau-
tu saulītē, bet gan mēs visi ticam, ka šī jaunā
iekārta var noderēt par pamatu tautas spēku
brīvai attīstībai, ka viņa var noderēt par pa-
matu, lai mēs savu dzīvi beidzot virzītu pretī
labākai nākotnei, šinī ziņā ikvienam no mums
ir jāsaprot un jāapzinājas, ka katrs viens no
mums pie jaunās iekārtas ir aicināts darboties
valsts dzīvē līdz, ka ikvienam ik brīdi jābūt
nomodā par valsts interesēm, jāpatur tās acīs.
Tikai tad, ja mēs visi attīstīsim vislielāko līdz-
darbību un darbosimies šādā virzienā, tad mēs
varam cerēt, ka mēs pratīsim mūsu valsts dzīvi
nostādīt uz pareizākiem un labākiem pamatiem
un līdz ar to sev nodrošināt visaugstāko lab-
klājību. Mūs visus vieno ticība, ka tauta, kura
ir pratusi izcīnīt sev savas tiesības, pratīs ari
kļūt par savas laimes kalēju, pratīs vest mūsu
Latviju pretim jaukākai, gaišākai un labākai
nākotnei. Šinī pārliecībā uzaicinu visus klāt-
esošos nodziedāt mūsu valsts himnu „Dievs,
svētī Latviju!"

(Klātesošie pieceļas un nodzied valsts himnu )
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.18 dienā.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.

Turpināsies agrāk izziņotā, vēl neizbeigtā dienas
kartība.

Prezidijam zemnieku savienības vārdā Klīve ie-
sniedzis priekšlikumu ārlietu komisijā Pauļuka vietā
ievelēt Meierovicu. Iebildumu nav? Ievēlēts Meie-
rovics.

Deputāts Buševics iesniedzis paziņojumu, ka ar
15. maiju noliek sava Saeimas deputāta mandātu.
Prezidijs nolēmis uzaicināt nākošo kandidātu no
Kurzemes saraksta Kārli Ozoliņu.

Ministru prezidents piesūtījis pārgrozījumus un
papildinājumus likumā par darba laiku, kuri izslu-
dināti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kār-
tība. Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās likum-
došanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai
komisijai.

Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
p a r t,.e 1 p u īri; 2. lasījuma turpinājums. Reīe-
ienTfir Rozentāls, Knopps. Caurskatāma 2. nodala.
Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants. II. nodala.

4<es valde.
\ ļj\ Juridiskās komisijas variants — otro nodalu strīpot."

0 \JfPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
yT3ergam.
r_ ,.~--A~ .Bergs .jbezpartejiskais nacionālais' centrs):? Auģsti-^nfMfe deputātu kungi! Otrā nodaļa, pie

kuras mes pašlaik ķeramies, ir, bez šaubām, viena
no svarīgākam nodaļām šinī likumā, ja neteiktu pat
vissvarīgākā. Jo ko līdzētu likumā noteikt zināmas
tiesības izdalīt tas vienai un otrai pusei, šai gadījumā
īrniekiem un namsaimniekiem, ja mēs neradītu or-
gānu, kas faktiski šīs tiesības izvestu, tās realizētu.
Tas ir vairāk no svara, nekā kādas tiesības kaili ti-
kai ar likumu noteikt. Visās likumdošanas ir no liela

i

svara, ka rada iestādes, kuras izdala faktiskās tiesī-
bas vienai unotrai pusei. Tas, kas 2. nodaļā nosaukts
par īres valdēm, faktiski ir tas pats, ko mēs saprotam
ar jēdzienu tiesa, t. i. ta iestāde, kas faktiski realizē
tiesības, kādas ar likumu katram dotas. Pēc savas
būtības, pec savas kompetences un savām tiesībām
īres valdesir tiesas vārda pilnā nozīmē, jo pēc visa
ta, kas viņam piekrīt, viņas ir tās iestādes, kuras tie-
sības nodala vieniem un otriem. Vārdu sakot, viņas
nodarbojas ar visu to, ar ko nodarbojas parastās mū-
su tiesas. Viņas varcia pilna nozīmē ir tiesas. Cik
tālu iet viņu kompetences, ir redzams no šī nodalī-
juma 1. panta, pec skaita 8. šinī likumā, kurš nosaka,
Ka īres valdes izšķir visus strīdus starp izīrētājiem un
īrniekiem. Ta tad visas civilas attiecības starp abām
pusēm viņas izšķirs. Pat vel tālāk var iet.. Mūsu
likuma patiesība nav noteikuma par to, kas uzliks
sodus, kuri noteikti 6. pantā, kuru mēs pagaidām gan
atlikam. Bet tāds sodu pants bez šaubām būs. Ja
nav citu noteikumu, ja turas tika[ oie šī 8. panta no-
teikuma, ka visus strīdus jautājumus izšķirs īres
valde, tad itin konsekventi varētu domāt, ka ari so-
dus, kurus nosaka, pareizāki sakot, nosacīs, 6. pants,
kāda veida mes viņu pieņemsim, — kā ari šos sodus
uzliks ta pati īres valde. Tā tad tā būs ne tikai ci-
vila tiesa, _bet ari kriminālā tiesa, kura pat uzliks
sodus. _ Ta tad vardu sakot viņa ir tiesa, kas tiesa,
tiesa vārda pilna nozīme. Viņa ari tanī ziņā būs pil-
nīga tiesa, ka ta pastāvīgi darbosies. Viņa nebūs
kāda nejauša šķīrēju tiesa jeb gadījuma tiesa, kuru
sasauc un kura izspriež vienu vai otru atsevišķu lie-
tu. Viņa nebūs arī piesēdētāja tiesa, kaut kādu še-
feņu veida, kuri vācu tiesas spriež, vai palīdz spriest
it Ka lietpra_teji,_kas pieaicināmi pie tiesnešiem. Viņa
nav ari zvērinātā tiesa, kura izšķir visā lietā tikai
zināmu atsevišķu vainas jautājumu. Visos strīdus
jautājumos šī īres valde ir pilnā mērā tiesā, kura pil-
nīgi apspriež visus strīdus jautājumus, kā te ir
teikts. Ari laika un darba ziņā viņa nebūs
kāda gadījumu, pārejoša tiesa, jo viņai būs
bezgala daudz darba. Strīdus jautājumi, kuri li-
kuma paredzēti un kuri izcelsies uz šī likuma pamata,
var paredzēt, bus ļoti daudz. Būs ne tikai tie strīdi,
kuri tagad nodarbina mušu miertiesnešus un veselu
nodaļu apgabaltiesa, bet pēc šī likuma pienāks klāt
vel ļoti daudz citi strīdīgi jautājumi. Tā tad šīm tie-
sām faktiski bus jāstrādā vēl vairāk nekā mūsu taga-
dējam tiesām, kuras nodarbojas ar īres jautājuma re-
gulēšanu

^
Ta nebūs gadījuma tiesa, bet vārda pilnā

nozīme bus profesionāla tiesa. Tie ir tiesneši, kuri
šāda vai tāda kārta pārvērtīsies par profesionāliem
tiesnešiem tanī ziņa, ka viņi ne ar ko citu nevarēs
nodarboties, nevarēs ieņemt nekādus citus amatus,
ka tikai izspriest šīs lietas. Ari pec savas nodarbo-
šanās viņi pārvērtīsies parpilnīgi profesionāliem tie-
snešiem, vārda īsta nozīme. Tā tad no kuras puses
jus ņemiet — tiesa, kas tiesa. Ir taisnība, ka ir zi-
nāmas savādības šai tiesa^ šai īres valdei tādā ziņā,
ka viņu neieceļ parasta kartība, neieceļ, kā tas pie
mums citādi parasts, neatceļamības kārtā un to neap-
stiprina Saeima, bet ieceļ pilsētas dome uz laiku, uz
kādu iecelta pati pilsētas dome. Tā tad neatceļamī-
bas principa še nekāda ziņā nav. Nav pat nekādu
noteikumu, ka pilsētas dome nedrīkstētu šos savus
tiesnešus atsaukt, viņu iecelšanas laiku saīsināt, ja
viņļ tai kaut kāda ziņa nepatiktu. Es neapstāšospie
visam savādībām, kuras piemīt šai tiesai, bet gribu
teikt, ka visur, kur mums ir darīšanas ar īstu tiesu,
mes cenšamies dabūt par_ tiesnešiem tādus cilvēkus,
kuri lai spriestu, pec_iespējas, bezpartejiski, kuri ne-
būtu ieinteresēti paša lieta. Še turpretim ir kaut kas
cits. Se tiesnešus ievel no īrnieku un namsaimnieku
organizacijām,_ ta tad no divām pusēm, kuras savā
starpa jauit ka sacenstos. Tiesa, zināms, notiek sa-
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cenšanās starp vienu un otru partu, bet par to tur ir
advokāti kā no vienas, ta no otras puses, par to abas
puses tur var izrunāties; bet ja tiesas sastāva ieved
pašas par sevi lietā ieinteresētas puses, tad tas ir
kaut kas kārtīgas tiesas uzbūvei taisni pretimruna-
jošs, kaut kas gluži neparasts. Talak gribu griezt
vērību uz vienu noteikumu, ka šīs tiesas priekšsēdē-
tājs nedrīkst būt attiecīgas pilsētas vai miesta nam-
saimnieks, vai pat namu pārvaldnieks. Vardu sakot,
vienlīdzība tiesas priekša un tiesas sastāva ziņa,
kuru citādi prasa valsts likumi, še ir pilnīgi pārkāpta.
Šeir ievests cits princips, kas ir kaut kas nenormāls.
Augsti godājamie deputātu kungi! Es negribu ap-
stāties pie visiem tiem ļoti savādiem pantiem, kuri
atronaņii šinīnodala, jopie vispārējām debatēm esjau
aizrādīju, ka šis likums, mazākais šī nodaļa, šāda
veidā ir pilnīgi nepieņemama. Par to ari vel bus iz-
devība runāt, kad pāriesim uz šīs nodaļas pantu la-
sīšanu. Pašā sākumā tikai gribu aizrādīt, ka šī tiesa
tādā veidā, kādā viņa še konstruēta., bez šaubām,
runā pretim mūsu satversmei un tapec, pec manam
domām, visa šī nodaļa ir jāņem nost un nav nemaz
apspriežama. Nav nobalsojams par viņu ja vai ne.
Mūsu satversmi cienot un viņu aizstāvot, šī nodaļa
pavisam nav balsojama, jo viņa runa pretim mušu sa-
tversmei un mūsu satversmei pretim runājošus lēmu-
mus mēs nedrīkstam pieņemt. Protams, mes varam
nobalsot, ka balts nav balts un melns nav melns. Mes
varam nobalsot ari to, ka tas neruna pretī satversmei,
kas viņai acīm redzot gan runa pretim, bet james gri-
bam savu satversmi ieverot, tad mes nedrīkstam
pieņemt šādus lēmumus. Vispirms, šī nodaļa runa
pretim satversmes 82. pantam, kurš nosaka, ka liku-
ma un tiesas priekšā visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Pro-
tams, tad ari visiem pilsoņiem vajaga but vienlīdzī-
giem tiesas sastāva ziņā. Neviens pilsonis nedrīkst
būt no tiesas sastāva izslēgts, jo visi likuma priekša
ir vienlīdzīgi. Bet te ir kas cits. Esjau pieminēju,
ka tiesas priekšsēdētājs nedrīkst but no zināmas
ļaužu grupas, no zināmas sociālas šķiras. Ta tad
tiesa būs partejiski konstruētaKur paliks vien-
līdzība? Ja tiesa ir organizēta tā, ka viņa ir ieintere-
sēta par labu vienai pusei un par sliktu otrai pusei,
tad nevar būt vienlīdzības tiesas_ priekša, kuru prasa
mūsu satversmes 82. pants. Tālāk, mušu satversmes
83. pants nosaka, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi
likumam padoti, bet te ir kas cits. Te,viņi ir padoti
nevis tikai likumam un atkarīgi tikai no likuma, bet
atkarīgi no pilsētas domes. Ja pilsētas dome viņus
ir iecēlusi, tad acīm redzot viņa tos var ari atcelt.
Pilsētas dome visādiem līdzekļiem var padarīt viņus
no sevis atkarīgus. Viskrasākās pretrunas bez šau-
bām še ir ar 84. satversmes pantu, kurš nosaka, ka
tiesnešus apstiprina Saeima un tie navatceļami. To
mēs ar pilnu tiesību uzskatam par mušu valsts de-
mokrātiskās iekārtas visstiprāko un reālāko atbalstu.
Šailikumā ir cits atbalsts un cits princips. Tiesneši,
kurus iecelpilsētas dome, nav apstiprināmi no Saei-
mas. Kā jau es mēģināju savas runas sākumā aiz-
rādīt, šie tiesneši izpilda tiesas funkcijas, izšķir strī-
dus un uzliek sodus. Tā tad viņi ir,tiesneši vārda
pilnā nozīmē, bet no Saeimas viņi netiek apstiprināti.
Pēc mūsu satversmes tiesu nevar spriest tiesneši,
kuri nav apstiprināti no Saeimas. Bet vai šie tiesne-
ši ir neatceļami? Viņi tiek iecelti tikai uz laiku un pēc
šī laika automātiski zaudē savas tiesības. Mūsu liku-
mā ir paredzēts, ka zināmā vecumā likums var at-
ļaut tiesnešiem atņemt viņu amatu. Bet še, kungi,
viņi automātiski pēc trīs gadiem, kad domes tiek
pārvēlētas, zaudē tiesneša amatu. Ka tas atstāj lie-
lu psicholoģisku iespaidu uz katru, ja nāk pēckatriem
trīs gadiem pārvēlēšana, to nevar noliegt. Šie tie-
sneši jūt, ka viņu amata laiks tuvojas beigām un tā-

pēc mēģinās katrreiz iztikt tam vairākumam, kas ir
pilsētas domē. Viņi būs saistīti ar domām palikt ari
turpmāk savā amatā, tāpēc viņi mēģinās izpatikt
šim vairākumam. Te vairs nav tās neatkarības, kaut
psicholoģiskā ziņā, kuru mēs vēlamies nostiprināt.
Erakciju biroja sēuē tika runāts par to. Tad starp-
saucienu veidā taisīja piezīmi, ka ir gan tiesas, ku-
ī/us ieceļ pilsētas dome un tā tad ari īres lietās tās
tādas varot iecelt. Tādas tiesas piem. esot bāriņu
tiesas. Jādomā, ka ari te nāks un aizrādīs uz šīm tie-
sām un tāpēc es viņas ari šeit aizķeru, bet lūgtu pie
viņām vairs neatgriezties un aizrādījumu uz viņām
neatkārtot, ja grib nopietni runāt. Mēs zinām katrs,
kas ir bāriņu tiesas, mēs zinām, ka viņas nav tiesas
vārda īstā nozīmē, viņas nav tiesas, kas izspriež lie-
tas. Šīs tiesas nevienas lietas neizspriež, viņas ir
tikai administratīvas iestādes, kuras sargā bāriņu
un citu personu, zem aizbildniecības stāvošu personu
mantu, viņas gādā par viņu mantu. Viņas ir admi-
nistratīvas iestādes, kuras tiesas lietas nekad neiz-
šķir. Sarunas valodā viņas tiešām sauc par tiesām,
bet mēs ari zinām, ka runā ari par domeņu „tiesu".
Bet tā ir agrāko domeņu, muižu un zemju pārvalde.
To dažkārt tāpat sauca par domeņu „tiesu", tomēr
neviens neņemsies apgalvot, ka tās ir tiesas vārda
īstā nozīmē. Viņas- ir pārvaldes iestādes, tāpat kā
bāriņu tiesas, kuras ari nav nekas cits, kā pārvaldes
iestādes zināmām lietām. Tāpēc vest analoģiju ar
šīm „tiesām", un īres valdēm, kuras šinī nodaļā pare-
dzētas, kurām tiešām jāizšķir Jietas starp namsaim-
niekiem un īrniekiem — nevar. Te mums ir darīšana
ar īstām tiesām, kurām mēs gribam īres lietas no-
dot, bet šādas tiesas pēc mūsu satversmes nav pare-
dzētas un nav tāpēc iespējamas. Tāpēc lieku priekšā
šīs nodaļas apspriešanu mūsu Saeimā nepieļaut.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppany.^
E. Knopps (vācu baltiešupartija):Augstaisnams! Es likšu priekšā juridiskās komisijas variantu

pie 2. nodaļas, proti, 2. nodalu strīpot, atlikt līdz visu
2. nodaļas pantu caurskatīšanai. Tikai pēc visu 2.
nodaļas pantu caurskatīšanas varēs spriest par īres
valdes raksturu un kompetencēm, iespējams, ka
dažas frakcijas balsos par vienu vai otru pantu aiz
cerības, ka pie citiem pantiem tiks ienesti daži pār-
grozījumi. Ja tos pārgrozījumus nepieņems un da-
žus noraidīs, tad var rasties nesaskaņas starp 2. no-
daļas pantiem, jo visi tie attiecas uz īres valdēm un
uzskatāmi par organisku vienību. Tāpēc jādod ie-
spēja pēc 2. nodaļas visu pantu caurskatīšanas balsot
par 2. nodaļu visā visumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds CielētiauLļU
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie '

tautas vietnieki! šeit Arveds Berga kungs mēģinā-
janostādīt visu šo nodaļu tādā gaismā, ka tā nesaskan
ne ar vispārējiem tiesiskiem principiem, ne ari ar
mūsu satversmi. Es atļaušos īsos vārdos konstatēt,
ka šai nodaļā paredzētās īres valdes saskan ar vis-
pārējiem tiesiskiem principiem un tāpat ari ar mūsu
satversmi. Attiecībā uz vispārējiem tiesiskiem prin-
cipiem, man liekas, ka nav daudz un tālu jāmeklē,
ir daudz un dažādi gadījumi, kur pastāv tādas tiesas,
pjernēram, bāriņu tiesa, ko ari Berga kungs minēja,
tāpat mums agrākos laikos pastāvēja tirdzniecības
tiesas, kuras izšķīra specielus strīdus; tā tad ārpus
vispārējām tiesām tika konstruētas atsevišķas tie-
sas, ar sevišām kompetencēm, ar sevišķu uzbūvi un
speciāliem cilvēkiem, kuri šo matēriju pārzin, kuri
ir tieši no dzīves ņemti un izšķirs strīdus jautājumus.
Tā kā tiesas praksē nāk daudz gadījumi priekšā, kur
ārpus vispārējām tiesām pastāv atsevišķas tiesas,
kur šos strīdus izšķir speciāli cilvēki, kuriem no dzī-
ves un prakses ir šie sevišķie strīdi pārzināmi un
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saprotami; tapec no zināmas lietderības un tiesību
viedokļa, ka tādi, izšķirami. Attiecībā uz to pašu
tiesisko_ principu man gribētos norādīt, ka ir daudz
un dažādas zemes, kur šinī speciālā matērijā, īres
jautājuma izšķiršanā pastāv speciāli konstruētas tie-
sas un nebūt tās nav tādas zemes, kuras var saukt
par Austrumeiropejiskām zemēm vai par tādām, kur
nav tiesiskas tradīcijas, par kādām tās gribēja iztul-
kot Berga kungs. Tā piemēram Austrijā un ari Vā-
cijā radītas speciālas tiesas īres konfliktu izšķirša-
nai. Vācijā, piemēram, ar likumu 25. panta konstruē-
tas sevišķas tiesas, kurās tiek izšķirti visi strīdīgie
jautājumi,kas izvirzās ar īres līgumu noslēgšanu un
citos tamlīdzīgos darījumos. Tā tad par tiem vispā-
rēji, tiesiskiem principiem pilnīgi velti ir runāts un
laiks tērēts, jo ari pie mums agrākos vecās Krievijas
apstākļos bija sevišķas komerctiesas, Latvijā pa-
stāv bāriņu tiesas un Vakareiropā dažās zemēs pa-
sta^ jau tagad sevišķas īres tiesas, kur tiek izšķirti
jautājumi speciāli šim gadījumam konstruētās tie-
sas no praktiskās dzīves pieaicinātām personām.
Attiecībā uz otru jautājumu,kur Arveds Berga kungs
grib konstatēt, ka šī nodala runājot pretim Latvijas
Republikas Satversmei, tur, mīksti izsakoties, jāno-
rada, ka tas ir ārkārtīgi pārspīlēts, lai neteiktu vai-
rāk. Berga kungs te vispirms maldās, ka Latvijas
Republikas Satversmē noteikts, ka tiesneši tiek ie-
celti uz visu mūžu. Tas nekur nav noteikts. Sa-
tversmes 84. pants gan nosaka: „Tiesnešus apstipri-
na Saeima un viņi ir neatceļami". Tas nenozīmē,Ea
viņi ir ievēlēti uz visu mūžu. Tiesnešus var ievēlēt
uz 5, 6 vai 10 gadiem atkarībā no vispārējā likuma,
bet tanī periodā, kur viņi ir ievēlēti, viņi ir neatce-
ļami. Attiecībā uz 82. pantu, it kā tas saduroties ar
šo likumu, jāsaka, ka tas nekādā ziņā nesadūrās, jo
tas ir aiz matiem pievilkts, kur visi pilsoņi vienlīdzīgi
likuma priekšā. Tāpat vēlēšanu tiesības ir zināmām
personām aprobežotas. Ir atsevišķi gadījumi, kur
viena otra persona aiz šādiem vai tādiem motiviem
tiek izņemta no likuma ārā un viņas tiesības ierobe-
žotas. Kā vispārējā tiesību uzbūve, tā pretruna Lat-
vijas Republikas Satversmei, tie ir sameklēti argu-
menti, kuri aiz matiem pievilkti klāt, lai aizstāvētu
tās intereses, .kuras šaiaugstā namā reprezentē Ar-
veda Berga kunga partija, lai aizstāvētu lielo nam-
saimnieku intereses, lielos zemes īpašniekus pilsētās.
Tāpēc šādos gadījumos, juridiskos argumentus aiz
matiem pievilkt klāt ir samērā viegli un nevajadzēja
te veselu pusstundu gari runāt, bet vajadzēja pateikt
5 minūtēs, joLatvijas tautai un sevišķi pilsētu darba
demokrātijai ir pietiekoši skaidri zināms, kādas inte-
reses šai augstā namā aizstāv Arveds Berga kungs
personīgi un visa viņa godātā frakcija.
\A Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.

?' ? 'O J. Purgals (kristīgā nacionāla savienība): Aug-
stais nams! Man ir jārunā par 2. nodalu vispār, vis-
pār par šo jauno tiesu iestādi, kuru grib ievest Latvi-
jāar šo īres likumu. Mums nav nekas jauns, ja mēģi-
na atsevišķu lietu grupām nodibināt atsevišķas ie-
stādes. Tājau Tautas Padome 1919. gada 9. sep-
tembrī pieņēma noteikumus par steidzamu agrarlietu
nokārtošanu. Ar šiem noteikumiem ieveda šķīrēju
komisijas. Pagastos šīs šķīrēju komisijas sastāvēja
no izpildu komitejas priekšsēdētāja vai viņa biedra
kā priekšsēdētāja un 2 locekļiem: viena no bezzem-
niekiem un viena no zemes īpašniekiem, kurus ievē-
lēja pagastu padome. Pilsētās šīs šķīrēju komisijas
sastāvēja no pilsētas galvas vai viņa biedra kā
priekšsēdētāja un 2 locekļiem, viena no strādniekiem
un viena no zemes īpašniekiem, kurus ievēlēja pil-
sētas dome. Šīm šķīrēju komisijām vajadzēja 7 die-
nu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas mēģināt
strīdus gadījumus izbeigt vai nu uz labprātīgās vie-
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nošanās vai ar pierunāšanu sasniegta izlīguma pa-
mata.- Ja izlīgumu nevarēja sasniegt, tad šīs šķīrēju
komisijas 3 dienu laikā nodeva lietu rajonu komisi-
jām un attiecīgā rajonu komisija, kura sastāvēja no
agrarlietu pārziņa kā priekšsēdētāja un 2 locekļiem:
viena no bezzemniekiem un viena no zemes īpašnie-
kiem, kurus izvēlēja vietējā rajonu sapulce, mēģinā-
ja šīs lietas izšķirt. Rajonu agrārās komisijas lēmu-
mus 7 dienu laikā varēja pārsūdzēt uz zemkopības
ministriju. Nodevas ņēma tāpat kā tiesas: sūdzētā-
jam bij jāmaksā rajona agrārai komisijai 2% un zem-
kopības ministrijai 3% no sūdzības sumas valsts ka-
sei par labu un šīs komisijas tad izsprieda strīdus ga-
dījumus, kā tonoteica manis minētais likums, un pro-
ti^ 15. pants, pēc vispārējiem taisnības principiem un
pēc sava labākā ieskata un pārliecības. Procesa li-
kuma nosacījumus un materiālos civillikumus komi-
sijām bij jāievēro gan tikai tik tāļu, cik to atļāva iz-
spriežamie strīdus jautājumi kā tādi, kas radušies
sakarā ar pārdzīvojamo laiku. Šīsšķīrēju komisijas,
kā ari rajona komisijas, un zemkopības ministrija —
kā augstākā instance, tad ari darbojās. Bet ko mēs
piedzīvojām ar šīm atsevišķām it kā tiesu iestādēm?
Atļaujiet man, godātie deputātu kungi, te atgādināt,
ko teica mūsu agrarlietu speciālists Lindiņa kungs
1920. gada 11. augustā par šīm iestādēm. Es nola-
sīšu viņa atsauksmi pēc stenogramas. „Dēļ anorma-
liera apstākļiem uz laukiem un dēļ neizšķirta agrārā
jautājuma rodas daudz konflikti starp zemes īpaš-
niekiem un rentniekiem, starp strādniekiem un darba
devējiem. Šiekonflikti ir sevišķas dabas un viņu
novēršanai ir vajadzīgas sevišķas iestādes. Ar Tau-
tas Padomes 9. septembrī pieņemto likumu tika no-
dibinātas šķīrēju tiesas pagastos un rajonos, bet vi-
ņas faktiski beidza darboties ar 25. maiju. Rajonu
tiesām bija negatīvā puse, ka nebija novilktas robe-
žas starp šķīrēju un rajonu tiesām. Iznāca tā, ka to,
ko rajona tiesa lēma, šķīrēju tiesa atcēla, un otrādi,
ko šķīrēju tiesa lēma, to rajonu tiesa atkas atcēla.
Tādi gadījumi nāca ļoti bieži priekšā. Tagad šie
noteikumi, kuri tiek likti priekšā Satversmes Sapul-
cei no agrarlietu komisijas, šo negativo pusi šķīrēju
tiesām atņem, un vairs nav paredzēts, ka samierinā-
šanas kameras iemaisīsies tiesas darīšanās. Viņas
nesīs pa daļai samierināšanas kameru raksturu, pa
daļai viņu lēmumi būs saistoši." Šovisu teica Lindi-
ņa kungs tad, kad apsprieda citu likumu, t. i. likumu
par samierināšanas kamerām. To pieņēma. Bet ari
šo samierināšanas kameras darbību agrarlietās bija
negatīva. Te man atkal pēc stenogramas jācitē
tas, ko teica referents likumprojektam par šo samie-
rināšanas kameru atcelšanu. Referēja toreiz mūsu
Saeimas augsti godājamais priekšsēdētājs Fridrichs
Vesmaņa kungs un pēc stenogramas viņš teica par
šīm kamerām sekošo: „Samierināšanas kameras,
kādas tika ievestas ar 1920. gada 11. augusta liku-
mu, nav attaisnojušas uz tām liktās cerības un pie
samierināšanas šīs kameras novedušas loti retos
gadījumos. Tāpēc juridiskā komisija vienbalsīgi
pieņēma likumprojektu par šo kameru atcelšanu un
liek priekšā šo likumprojektu pieņemt steidzamības
kārtībā." Un Satversmes Sapulce ari vienbalsīgi
pieņēma šo likumu par samierināšanas kameru at-
celšanu. Tāds bij šo sevišķo iestāžu liktenis agrārās
lietās. Tagad īres attiecībās mēģina rīkoties tāpat,
mēģina izņemt visus īres strīdus iz tiesu kompeten-
ces un nodot sevišķām iestādēm, it kā sevišķām tie-
sām. Kas tur var iznākt, to jūs, godātie kungi, paši
varat iedomāties. Iznākt var tikai tas, ka atkal pēc
zināma neilga laika būs jānāk ar likumprojektu at-
celt šīs īres valdes. Likumprojektā par telpu īri,
proti, 8. panta sociālās likumdošanas komisijas va-
riantā, ir teikts, ka pilsētās un miestos nodibināmas

a
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īres valdes, kurām piekrīt īres un apkurināšanas lie-
tās visu strīdu izšķiršana starp izīrētajiem un īrnie-
kiem un izīrējamo telpu pārraudzība un reģistrācija.
Tā tad šīm īres valdēm ir tik plašas kompetences,
kādas piemēram Vācijā, uz kuru te atkal atsaucas
Cielēna kungs, pieder trijām iestādēm, un proti; Vā-
cijā īres lietās darbojas „das VVohnungsamf' ar garu,
garu kompetenci, tad „das Mieteinigungsamt" ar
tādām pat plašāmkompetencēm un bez tam vel „or-
dentliche Oerichte", kaut gan „das_ordentliche Oe-
richt" ir savā ziņā izveidots ar Vācijas reichstaga
1923. gada 1. jūnija likumu. Šī likuma 7. pants no-
saka, ka „ūber die Aufhebungsklage in Mietsachen
entscheidet das Amtsgericht" — „Amtsgericht" Vā-
cijā ir tas pats, kas mūsu miertiesa

^
— „unter Zu-

ziehung von Beisitzern". Tā ir īsta tiesa. Mums
turpretim grib šo īres valdi vispirms uzskatīt par
tādu iestādi, kura korespondē vācu „Mie_tamt'am".
Par tādu pilsētas valdes nodaļu ir ari domājušas da-
žas sabiedriskas organizācijas. Man te ir roka ar-
chitekta Konstantīna Pēkšena referāta tēzes, ta refe-
rāta tēzes, kuru viņš inženieru, techniķu un archi-
tektu kongresā cēla priekšā. Es šīs tezes nolasīšu,
tās nav garasun aizrādīšu uz to

^
kāda virziena var

būt runa vispārīgi par īres_ nodaļām pie pilsētu paš-
valdībām. Konstantīns Pēkšens saka: „Komunala
dzīvokļu politika tiek vadīta un veicināta lielas pil-
sētās ar vairāk kā 100.000 iedzīvotājiem_ no sevišķi
dibināmām dzīvokļu pārvaldēm, kā p_astāvīgam pil-
sētas valdes nodaļām. Mazākām pilsētām, it sevišķi
tām, kurām nākotnē paredzams lielāks iedzīvotāju
pieplūdums, ieteicams ari nodibināt dzīvokļu noda-
ļas. Pilsētām, kurām nebūtu pa spēkam uzturēt
dzīvokļu nodaļas, ieteicams vismaz paplašināt būvju
nodalās darbību ar dzīvokļu politikas veicināšanu".
Nu nāk šo pilsētu dzīvokļu nodaļu kompetences: pil-
sētas dzīvokļu nodaļas nodarbojas ar sekošiem uzde-
vumiem: a) organizē un ievada dzīvokļu inspekciju,
b) novēro un reģistrē dzīvokļu piedāvājumus un pie-
prasījumus un īres cenas, c) izved periodiski tukšo
dzīvokļu skaitīšanu, ari viņu grupēšanu_ pec lieluma,
vietas un īres cenām un konstatē, kādas ērtības'un
sanitāros apstākļos viņi atrodas; d) ievāc anketas
par dzīvokļu apstākļiem vispārīgi; e) novēro un re-
ģistrē gruntsgabalu cenas pie pirkšanas un pārdo-
šanas; f) sniedz padomus strīdus gadījtrmos starp
dzīvokļu īrniekiem un izīrētājiem. Ta architekts
Pēkšens, ņemot vērā plašo materiālu, ar kuru viņš
iepazinies šinī jautājumā, liek priekšā rūpēties par
dzīvokļu nodalām pašvaldības iestādēm. Mietei-
nigungsamt vietā mums, sākot no vācu okupācijas
laika, ir piedzīvojumi. Es jūs, godātie deputātu kun-
gi, neapgrūtināšu ar attēlojumu,kā tas notika vācu
okupācijas laikā, kā tas notika pēc tam. Mums, tur ir
zināma prakse un mēs zinām, ka no šiem Mietei-
nigungsāmter nekas neiznāca, iznāca tas, ka vienam
otram,kurš nevarēja savu strīdu izbeigt, bija jāmaksā
sods, ja tieši griezās pie tiesas neaizgājis pa priekšu
uz Mietseinigungsamt'u. Tad viņam bija 5% no sū-
dzības sumas jāmaksā par to,ka nebija tur aizgājis un
jatur bija aizgājis, ko dabūja. Dabūja mazu zīmīti, ka
samierināšana nav varējusi notikt. Un tā nu visa sa-
biedrība, kā īrnieki, tā izīrētāji atzina, ka šie Miets-
einigungsāmter nekur neder. Tagad, kungi, jūs gri-
biet šīm īres valdēm uzkraut tos uzdevumus, par ku-
riem runā Pēkšens tur lietpratēju kongresā. Bez
tam jūs gribiet uzkraut viņiem samierināšanasfunk-
cijas un kas vismazāk saprotamais — tiesnešu funk-
cijas. Mēs zinām, ka krimināllietās jau sen sen ir
bijuši mēģinājumi pievilkt sabiedrības ievēlētus vai
deleģētus priekšstāvjus. Juristiem, kas seko mūsu
juridiskai literatūrai, ir zināms, ka ari mūsu tieslietu
ministrija, it sevišķi bij. tieslietu ministrs Holcmaņa

kungs mēģinājis sagatavot zvērināto tiesas, un saka-
rā ar to godājamais deputāts Dr. Mendera kungs
publicējis ,',Tieslietu Ministrijas Vēstnesī" jau trijos
šī gada numuros, sākot ar pirmo numuru, savu
rakstu... (Sauciens pa kreisi: „Tas neattiecas uz
lietu!") Tas tieši attiecas uz lietu, un ari Jums,
Mendera kungs, būs jāizteicas par zvērināto vai še-
fenu tiesām. Te īres valdēs ir iekšā tie paši šefeni,
kurus Mendera kungs atzīst" kā derīgus tikai krimi-
nāllietās. Bet te nu nāk Mendera kunga frakcijas
biedrs Rozentāla kungs, kā ari Nikolajs Kalniņa
kungs un ieteic šefenus ari īres lietām. Kas tie ir
tādi par šefeniem? Ko Mendera kungs ir konstatējis
savā rakstā «Tieslietu Ministrijas Vēstnesī?" Viņš
saka tā: Sabiedriskā elementa līdzdalību tiesā, ari
dala šefenu tiesu piekritēju zvērināto tiesu preti- .
nieku atzīst par vēlamu aiz sekošiem iemesliem: 1)
lai sekmētu pareizāku, ar dzīves dažādību saskaņotu
faktisko pierādījumu novērtēšanu; 2) lai tādā pat
kārtā saskaņotu likuma piemērošanu ar tautā valdo-
šiem ieskatiem; 3) lai veicinātu sabiedrības uzticību
uz tiesas spriedumiem un 4) lai veicinātu likumības
un likuma atziņu pašā tautā".

Tie ir tie motivi, kādēļ šefenus grib nodarbināt
krimināllietās, un taisni tas pats princips ir ari še,
kas ir Vācijā. Vācija ir patiesībā tā zeme, kas šefe-
nus aicināja piedalīties vienā kolēģijā ar profesionā-
liem tiesnešiem, kas atbild par visas lietas gaitu un
kas kopā sēž ar tiesnešiem. Ja nu Mendera kungs
negrib, ka es iepazīstinu ar visu viņa rakstu, tad es
to nedarīšu, bet es tikai pasacīšu Mendera kungam,
ka mums ir labi zināms, kādas grūtības rodas profe-
sionāliem tiesnešiem ar sabiedrības ievēlētiem ties-
nešiem-šefeniem. Rodas nelaime attiecībā uz pro-
cesa un visiem citiem juridiskiem jautājumiem; jo
tur var būt tā, ka šefeni pārbalso tiesnešus un tad
pasaka, — mēs, latvieši, tā teiktu — vai mani, še-
fenu, tiesneši mācīs? Es pats esmu gudrs diezgan.
Jūs redziet, kas var notikt pie mums Latvijā, ja mēs
pārņemtu šo vācu nacionālo tiesas iestādījumu, un
pārveidotu to tā, kā to dara mūsu sociālās likumdo-
šanas komisijas projekta autori attiecībā uz īres val-
dēm. Vācijā jau tagad sāk atsacīties no šefenu pie-
dalīšanās civilprasību izšķiršanā. Ari procesuālo
jautājumu apspriešanu viņiem grib atņemt. Jūs to
nevariet noliegt, Mendera kungs. Un ko mēs te da-
rām? Jums gan, Mendera kungs vajadzēja paskai-
drot savai frakcijai, ko tur dara Vācijā, nevis sākt
uzstādīt šefenu tiesu principu par tiesnesības gudrī-
bas pēdējo vārdu. Kas te var notikt ar šīm tiesām,
ar šīm quasi šefenu tiesām, kas te pie mums ir no-
sauktas par īres valdēm. Man šķiet, ka šīs īres val-
des, neskatoties uz to, ka tās runā pretī mūsu sat-
versmei, — un mūsu satversmei, bez šaubām, tās
runā pretim — mēs nevaram uzskatīt par tādām ie-
stādēm, kurām būtu tiesu funkcijas. Tas nav iespē-
jams, ja ari vēlētos mūsu satversmes 82. pantu tā
tulkot, kā to darīja Cielēna kungs, t. i. ka var ar li-
kumu radīt bez tagad pastāvošām tiesām ari jaunas
tiesas. Tad gan tas ir darāms citādā veidā. Tas ir
darāms pārveidojot mūsu tiesu iekārtas likumu, t. i.
to, ko Vācijā sauc par „Gerichtsverfassung", un tam
likumam jābūt viengabalainam. Nedrīkst lēkāt pa
dažādiem likumiem un katrā likumā pēc izdevības
nodibināt jaunas tiesas. Tad vajaga ievest tiesu re-
formu, pārstrādājot un izveidojot mūsu tiesas iekār-
tas likumu, bet šādā ceļā absolūti nav iespējams ie-
vest kaut kādas jaunas tiesas. Bez šaubām, te ir
domātas tiesas un tādas tiesas, kurām otrā instance
ir tikai administratīvā tiesa, kas varētu kontrolēt
šīs īres valdes tikai no likumības viedokļa, bet ne
pēc būtības. Bez šaubām, tā var rasties chaos, ja
pieņemsim otro nodalu. Tāpēc es no visdziļākās
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pārliecības varu sacīt, ka ar šīs īres valdes piedzīvos
tādu pašu nelaimīgu gāju, kā manis minētās šķīrēju
tiesas un samierināšanas kameras agrarlietās. Es
lieku augstam namam priekšā noraidīt visu otro no-
daļu, kas attiecas uz īres valdēm. Te nav citas iz-
ejas, ka atstāt īres strīdu izšķiršanu mūsu kārtējām
tiesām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

ikifl Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcijā):
* *Mūsu satversmes 6. noda[as 84. pants saka: „TIesne-

- šus apstiprina Saeima un viņi ir neatceļami." Tā tad
tas ir viens, ka tiesneši ir neatceļami un viņu apstip-
rina Saeima. Otrs: ./Tiesnešus pret viņu gribu var
atcelt no amata pienākumiem uz tiesas sprieduma
pamata." Ta tad tiesnešus nevar atcelt citādi, kā
tikai ar tiesas spriedumu. Bez tam vēl ir paredzēts,
ka ar likumu tiek noteikts vecums, kuru sasniedzot
tiesneši ai.staj savu amatu. Tā tad ir paredzēts kā
tiesneši tiek iecelti un tāpat ir paredzēta tā kārtība,
ka tiesneši tiek atcelti. Tagad, ja mēs ņemam šo
mušu Saversmes 84. pantu un piemērojam īres li-
kumam, ši likuma 2. nodaļai, tad var jautāt, kas tad
nu būs šī īres valde: vai tā būs tikai administratīvs
orgāns, vai viņa bus tiesas orgāns. Spriežot pēc šīs
nodalās pantiem, vajaga nākt pie pārliecības, ka tā
bus tiesas orgāns un viņa faktiski ari būs tiesas or-
gāns, jo izspriedīs visādus strīdus gadījumus starp
īrniekiem un namīpašniekiem; bet šis tiesas orgāns,
kas šai īres likumā paredzēts, ir tā sakot, kaut kas
jauns, kas līdzšinējos mūsu likumos nav paredzēts.
Kā šis tigans tiek sastādīts? Pirmkārt, viņš tiek sa-
stādīts tā: vter>s priekšstāvis no namīpašniekiem,
viens priekšstāvis no īrniekiem, un otrkārt tiek sa-
stādīts no viena priekšstāvja no pilsētas domes kā
priekšsēdētāja. Bez tam 11. pantā ir paredzēts, ja
īrnieku un namipašmeku organizācijas nav nevienu
kandidātu stādījušas priekšā, jo projekts paredz ari
tādu gadījumu, ka nebūs ne īrniekiem, ne namīpaš-
niekiem nekādas organizācijas, tad atsevišķas gru-
pas var uzstādīt savus kandidātus. Tā tad, jau pašā
likumā, kā mēs redzam, ir lielas nenoteiktības, jo kas
tad būs tie, kas stāda priekšā, vai no grupas, vai nu
īrnieku, vai namsaimnieku organizācijas. Bez tam
12. pants paredz,ka šostiesnešus, kuri tiek tagad ie-
celti no Saeimas, tie tiks iecelti ne no Saeimas, ne
ari no mūsu tieslietu ministrijas, bet tiks iecelti no
namīpašniekiem, no īrniekiem un no pilsētas domes,
šos tiesnešus nozvērinās pilsētas galva. Tā tad,
kungi, mēs redzam pavisam kādu jaunu organizāciju
mušu tiesu iestādēs un viņa varētu tikt pielīdzināta
vistuvāk zvērināto tiesai, kuras mūsu likums vēl ne-
maz nav paredzējis pie mums. Kas zīmējas uz at-
celšanu, vai nu šie tiesneši būtu atceļami vai ne?
Vajag domāt, ka pēc šī likumprojekta viņi būs atce-
ļami. Pirmkārt viņi atceļami būs tādēļ, ka pats li-
kumprojekts ir paredzēts kā pagaidu likums. Ne-
viens nedomā, ka tādā formā, kā viņš tagad ir re-
diģēts, viņš pastāvēs uz mūžīgiem laikiem. Varbūt
ari uz priekšu būs kaut kāds īres likums, bet tāds,
kā viņš še ir paredzēts, viņš pēc savas būtības ir
tikai pagaidu likums. Tad nu iznāk, ka ari paši ties-
neši būs pagaidu tiesneši, ko mūsu satversme nemaz
nav paredzējusi, ka mums būtu kaut kādi pagaidu
tiesneši. Bez tam vajaga domāt, ka viņi būs pagaidu
tiesneši tāpēc, ka 21. pants nosaka, ka uzraudzība
par īres valdes darbību piekrīt pilsētu un miestu do-
mēm un attiecīgai apgabaltiesai. Tā tad še ari it
nekādas skaidrības nav, kam tad būs šī uzraudzība,
vai apgabaltiesai, vai pilsētu un miestu domei. Tas
viss, kungi, rāda, ka šis ir tāds jautājums, kurš nav
nemaz paredzēts mūsu satversmē un kuram nav

nekādas skaidrības. Tapec Latgales demokrātiskais
bloks balsos pret visu šo nodaļu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Menderim.
Fr. Menders (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Es tikai pāris vārdus sakarā ar to,
ka Purgaļa kungs atsaucās uz vienu manu darbu.
Man liekas, ka šī darba citējums ir pilnīgi nevietā.
Te mums iet runa par īpatnējām tiesām. Es negri-
bētu izteikties ne par, ne pret šīm tiesām. Var būt,
bez šaubām, no juridiskā viedokļa dažādos uzskatos,
bet te ir savā ziņā tiesas, kuras domātas tikai zinā-
mam izņēmumu laikam un zināmiem izņēmuma ap-
stākļiem. Tie apstākļi, kas tādām tiesām būtu iz-
spriežami, ir samērā vienkārši un šo darbu var veikt
ari nejuristi. Tāpēc pielaižamas, man liekas, tādas tie-
sas ir. Var būt ari pretējās domās. Es neizsakos ne
pret, ne par. Bet pievest manu darbu, kas runā par
šefenu tiesu principu,kriminālā justīcijā, kas ir diez-
gan teorētisks juridisks jautājums, man liekas, bija
nevietā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
ir izsmelts. Iesniegti divi priekšlikumi: A. Berga
priekšlikums, kurš skan:

„Saeima nolemj likumā par telpu īri otro nodalu neap-
spriest."

un Knoppa:
„Likumā par telpu īri juridiskās komisijas variantu pie

otrās nodalās — otro nodalu strīpot — atlikt līdz visu
otrās nodaļas pantu caurskatīšanai."

Saskaņā ar kārtības rulla 125. pantu vispirms
nobalsojams Berga ierosinātais priekšlikums, ka
otra nodaļa nav apspriežama. Saskaņā ar kārtības
ruļļa 54. pantu pje šī priekšlikuma vēl var dabūt
vardu viens runātājs par priekšlikumu, otrs pret
priekšlikumu, ne ilgāk par 5 minūtēm. Vārdu ne-
viens nevēlas. Lieku uz balsošanu Arveda Berga
iesniegto priekšlikumu, kurš skan:

„Saeima nolemj likumā par telpu īri otro nodaļu neap-
spriest."

125. panta kārtībā lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Arveda Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelēies
tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Arveda Berga priekšlikumu nodotas 38
balsis, pret to nodotas 42 balsis, atturējušies 2;
priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk Knoppa
priekšlikums:

„Likumā par telpu īri juridiskās komisijas variantu pie
otras nodaļas — otro nodaļu strīpot —- atlikt līdz visu otrās
nodaļas pantu caurskatīšanai."

Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret Knoppa priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt 8. panta tekstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„So c i al _ ā_s likumdošanas komisijas va-

riants. Pilsētās un miestos nodibināmas īres valdes, kurām
piekrīt īres un apkurināšanas lietās visu strīdu izšķiršana starp
izīrētajiem un īrniekiem un izīrējamo telpu pārraudzība un re-
ģistrācija.

Piezīme. 1. Lielākās pilsētās pēc vajadzības var no-
dibināt vairākas īres valdes.

Piezīme. 2. _ Lietas, kuras iesāktas lietās, līdz šī li-
kuma speķa nākšanai, bet nav 1. tiesas instancē iz- -
šķirtas līdz īres valdes ievēlēšanai attiecīgā pilsētā
vai miesta, nododamas īres valdes izšķiršanai.

Juridiskās komisijas variants. Visi strīdi,
kas ceļas šī likuma 1. panta minēto telpu īres līgumu dēļ, neat-
karīgi no prasības sumas, piekrīt miertiesnesim."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppam.
E. Knopps (vācu baltiešu partija): Augstais

nams! Lieku priekša nobalsošanu par juridiskās ko-
misijas variantu pie 8.. panta atlikt līdz visas nodaļas
caurskatīšanai. Bez šaubām, par juridiskās komi-
sijas variantu apzinīgi balsot varēs tikai pēc tam, kad

2*
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īres valdes liktens būs izšķirts. Šo valžu liktens iz-
šķirsies tikai pēc tam, kad visa_2. nodaļa bus vai nu
pieņemta vai atraidīta. Ir iespējams, ka īres valdei
piešķirs tikai izīrējamo telpu pārraudzību un reģi-
strēšanas funkcijas' un tādā gadījuma nepieciešami
noteikt vienu tiesu, kurai piekristu tiesības jzsķirt
strīdus gadījumus. Ja 8. pantu noraidītu un pec tam
visu 2. nodalu, tad īres strīdu izšķiršana uz civilpro-
cesa likuma pamata piekritīs apgabala tiesai, kas
no lietderības stāvokļa skatoties nebūtu veļams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Vai referents velētos izteikties par
priekšlikumu? Nevēlas. Nobalsošana nak vispirms
Knoppa priekšlikums, kurš skan:

„Likumā par telpu īri juridiskas komisijas varianta no-

balsošanu atlikt līdz visas nodaļas caurskatīšanai." v
Es likšu tagad Knoppa priekšlikumu uz balsoša-

nu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Knoppa
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Knoppa
priekšlikums pieņemts vienbalsīgi, Juridiskas ko-
misijas varianta caurskatīšana atlikta līdz visas no-
daļas caurskatīšanai. Talak caurskatams nak 8.
pants sociālās likumdošanas redakcija. Vai kāds
vēlētos vārdu pie sociālas likumdošanas komisijas
varianta. Vārdu neviens neveļas. Es likšu tagad
8 pantu sociālās likumdošanas komisijas varianta
uz balsošanu un lūdzu pacelties_ tos, kas

^
bū-

tu par 8. panta pieņemšanu sociālas, likumdošanas
komisijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 8. panta pieņemšanu sociālas likumdošanas
komisijas redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. NavBalsošanas iznākums:
par panta pieņemšanu sociālas likumdošanas komisi-
jas redakcijā nodotas 43 balsis, pret to nodotas 40,
atturējies nav neviens. 8. pants pieņemts sociālas
likumdošanas komisijas redakcija. 9. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. īres valdi ie-

vēl pilsētu vai miestu dome uz savu pilnvaru laiku sekoša sa-
stāvā: pa vienam īrnieku un namsaimnieku priekšstavim, ka
locekļiem un vienu domes priekšstavi _ka priekšsēdētaju. Katram
īres valdes loceklim, tāpat priekšsēdētajām, ievēlams ari_ viet-
nieks. Par priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlamas pec ie-
spējas tādas personas, kuras var ieņemt miertiesneša vietu.

Piezīme. Pirmās īres valdes velešanas_ izdarāmas
viena mēneša laikā pēc šī likuma speķa nākšanas.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegeza-

kam.
M. Vegezaks (vācu baltiešu_ partija, runa vā-

ciski) :*) Mani kungi! _ Mēs balsojam par iepriekšējo
paragrāfu tikai tamdēļ, ka mes domājam, ka īres
valžu organizācija tiks grozīta un to nepieņems tai
formā, kāda iesniegta no sociālas likumdošanas ko-
misijas. Un proti, mēs veļamies, lai īres valdes
priekšsēdētājs būtu vietējais miertiesnesis, bet kā
ka piesēdētāji būtu viens īrnieku un viens namīpaš-
nieku priekšstāvis, kuru amats skaitītos par goda
amatu. Lai to panāktu, tad še_ jāpievelk klāt lielāki
iedzīvotāju slāņi, sastādot pilsētu un miestu domēm
garāku sarakstu no personām kas_noteikta kartība
varētu ieņemt šo īres valžu piesēdētajā amatu.

Tāpēc vācu frakcija liek priekša strīpot 9. pan-
tu un tā vietā pieņemt sekošoj

„Ires valdes locekļus ievel pilsētu un miestu
dome uz savu pilnvaru laiku no īrnieku un namīpaš-
nieku priekšstāvjiem tādā skaita, ka tas paredzēts
instrukcijā par šī likuma dzīve izvešanu attiecība uz
katru atsevišķu pilsētu un miestu. Priekstāvji iz-
pilda savus pienākumus bez atlīdzības. īres valdes
priekšsēdētājs ir vietējais miertiesnesis, kurš noteic
sapulču kārtību priekš ievēlētiem īres valdes loce-
kļiem, pēc kuras katrā sapulce ir jāpiedalās vienam
īrniekam un vienam namīpašniekam."

*) Runātāja atreferējums.

Ja šo priekšlikumu atraidīs, tad vācu frakcija
būs spiesta pie nākošo šī nodalījuma panta nobalso-
šanas atturēties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Vege-
zaka priekšlikums skan:

„Likumā par telpu īri 9. pantu strīpot un tā vietā pieņemt
pantu sekošā redakcijā: īres valdes locekļus ievel pilsētu un
miestu dome uz savu pilnvaru laiku no īrnieku un namsaimnieku
priekšstāvjiem tādā skaitā, kā tas paredzēts instrukcija par šī
likuma dzīvē izvešanu attiecība uz katru atsevišķu pilsētu un
miestu. Priekšstāvji izpilda savus pienākumus bez atlīdzības,
īres valdes priekšsēdētājs ir vietējais miertiesnesis, kurs no-,
teic sapulču kārtību priekš ievelētiem īres valdes locekļiem, >
pēc kuras katrā sapulcē jāpiedalās vienam īrniekam un vienam
namsaimniekam."
Vārdu pie .priekšlikuma lūdz Morics. Moricam

^vārds.'
E. Morics (sociāldemokrāts)ļ Sociāldemokrā-

tiskā frakcija ir komisijā aizstāvējusi to redakciju,
kuru jums liek priekša sociālas likumdošanas komi-
sija un ari šodien stāv par šo redakciju. Mes esam
pārliecināti, ka Vegezaka kunga priekšlikums nav
gluži līdz galam izdomāts. Mes varētu strīdēties
par to, vai īres valdes priekšsēdētājam katra ziņa ir
jābūt miertiesnesim jeb vai tas nevarētu but ari ne-
profesionāls, bet galu galā ari mēs, ja mums citas
izejas nav, varētu piekrist miertiesnesim. Bet es
gribētu vācu frakcijai šinī gadījuma jautāt, ka viņa
domā izšķirties gadījumos, kur miertiesneša uz vie-
tas nebūs? Visos miestos nav miertiesnešu, bet šis
likums taču atlecas ari uz miestiem. Piemēram, Sa-
smaka miertiesneša nav un bus jābrauc īres strīdus

-dēl no Sasmakas uz Talsiem pie miertiesneša. Tā-
pat ari, ja jūs ievelēsiet no vietējiem Sasmakas iedzī-
votājiem priekšsēdētājus, tad tiem bus jābrauc uz
Talsiem, jeb īres valdei bus janarceļ savas sesijas
uz to miestu, kur īres valdes sēdes notiek. _ Tadeļ
būtu grūti strikti pateikt, ka katra gadījuma, tikai
miertiesnesim jābūt par īres valdes priekšsēdētaju
Mēs baidamies,_ ka ne katra gadījuma ar to tiks pa-
nākts tas, ko jus gribiet panākt, tas ir — vistaisnī-
gāko un labāko lietas-izšķiršanu. Tas ir viens. Otr-
kārt, ari ar īres valžu goda piesēdētajiem - lielāka
skaitā radīsies lielas grūtības. Ja mums ir_ jāspriež
vispār par īres valdēm, par abu ieinteresetopušu
pielaišanu pie īres lietu izspriešanas, tad tadeļ, ka
īres lietas sastāda mušu miertiesas nospiedošo vai-
rākumu no visām lietām, kas vispār miertiesas tiek
caurskatītas. Miertiesneši tagad, protams, var iz-
šķirt katru lietu tikai sausi formeli, viņi nevar iedzi-
ļināties katrā lietā tā pec būtības, ka _ šie saimnie-
ciskie jautājumi to prasītu, individualizēt tā katru at-
sevišķu gadījumu, kā tas būtu vajadzīgs. To mier-
tiesneši nespēj pie labākās gribas, tapec ka_ lietu ir
ārkārt'<>i daudz. Viņiem ir bez īres lietam vel daudz
citas lietas. Mēs domājam, ka taisni īres valžu lo-
cekļu uzdevums ir no abām pusēm noskaidrot katru
lietu pēc būtības, bet ļa šie piesēdētāji tiek ievelēti
lielākā skaitā un mainas, nākot katra sēde pec kār-
tas, tad mēs to nesasniedzam. Tad neviens no vi-
ņiem nevarēs ieiet darbā pilnīgi un izlietot savus pie-
dzīvojumus, tāpēc ka viņš atkal kritīs lauka un nāks
viņa vietā cits. Piesēdētāji, kuru uzdevums ir pa-
līdzēt priekšsēdētājam iedziļināties izspriežama lie-
tā, kā tas lietai nepieciešams, šo uzdevumu nevarēs
veikt. Tāpēc šis priekšlikums nav lietderīgs. Bet
sociāldemokrātiskā frakciija nostādīta ta_das izvelēs
priekšā: vai pieņemt to, ko liek priekša Vegezaka
kungs, vai tiek pieņemts juridiskas komisijas vari-
ants, t. i., ka īres lietu izspriešana viss paliek pa ve-
cam. Tādā gadījumā mēs, bez šaubām, atzīstam, ka
kaut ari īres valdes priekšsēdētajām jābūt mierties-
nesim, kaut ari īres valžu locekļu amats bus tikai
goda amats, tomēr tas.bus solis uz priekšu īres jau-
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tajuma labākai un dziļākai noskaidrošanai un iz-
spriešanai, nekā līdzšinējais stāvoklis. Tikai aiz tā
iemesla, ka mes zinām, no vispārējām debatēm, kā-
du stāvokli atsevišķas frakcijas ieņem šinī jautājumā
un līdz ar to zinām,ka mums ir tikai viena no divām
minētām izvēlēm, tikai tāpēc mēs balsosim par Ve-
gezaka priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentus izteikties.

Referents M, Rozentāls: Vegezaka kunga
priekšlikums, ka īres valdes priekšsēdētājam jābūt
vietējam miertiesnesim, tika ienests ari sociālās li-
kumdošanas komisijā. Sociālās likumdošanas komi-
sija šo priekšlikumu noraidīja. Motivi bij tādi: 1)
ka nevar miertiesnešus apgrūtināt ar īres lietām, jo
viņi jau tā pārāk apgrūtināti. Statistika rāda, ka
miertiesās no visām izspriežamām lietām 80% ir īres
lietu un miertiesneši vēloties no tām tikt vaļā; 2) ir
daudz mazas pilsētas un miesti, kur miertiesnešu ne-
būs, bet tur tomēr ari vēlēsies īres lietas izšķirt.
Patiesībā, īsti labi nebūtu saprotams tas motivs, kā-
pēc taisni miertiesnesim jābūt par priekšsēdētāju.
Mums ne visi miertiesneši ir baudījuši juridisku iz-
glītību, ir ari ar vidusskolas izglītību, un ja tādi var
izspriest lietas miertiesās, tad sociālās likumdošanas
komisija domāja, ka īres valdes varētu sastādīt no
tādiem pat cilvēkiem. Varētu tur ielikt tādu pašu
cilvēku, kas spēj izpildīt miertiesneša vietu, un ne-
būtu nemaz jāprasa, lai viņš būtu miertiesnesis. Kas
attiecas uz otro Vegezaka priekšlikumu, lai tiklab
miertiesnesis kā īres valdes locekli strādā bez atlī-
dzības, tāds priekšlikums sociālās likumdošanas ko-
misijā iesniegts un apspriests netika. Tāpēc es ne-
varu izteikties ne par, ne pret, bet es domāju, ka
viņš savos pamatos nesaskan ar to domu, kādu so-
ciālās likumdošanas komisija ir ielikusi jēdzienā —
īres valdē. Šinī projektā ir paredzēts, ka īres val-
des locekli saņem zināmu atalgojumu, kuru noteic
vietējā pašvaldība. Tā tad īres valdes locekļa
amats ir atalgojams. Ja ievēro to, ka īrnieku
priekšstāvji būs pa lielākai daļai tādi, kas pārtiek no
savas darba algas, tad es domāju, ka nevienam ne-
varēs uzspiest, lai viņš būtu īres valdes loceklis par
velti, lai tas būtu viņa goda. amats. Tāpēc es domā-
ju, ka ari šis Vegezaka priekšlikums, t. i. viņa priekš-
likuma otrā puse būtu noraidāma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E„ Knopps: ^as attiecas uz Vegeza-
ka kunga priekšlikumu, tad tāds pat priekšlikums
tika apspriests ari juridiskā komisijā un juridiskā ko-
misijā tas tika noraidīts, Tānēc es juridiskāskomi-
sijas vārdā varu izteikties pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošana notiks
sekošā kārtībā. Vispirms kā radikālākais nāks no-
balsošanā juridiskās komisijas priekšlikums — 9.
pantu pavisam strīpot. Ja tas tiks pieņemts, tad
atkrīt tiklab Vegezaka priekšlikums, kā ari sociālās
likumdošanas komisijas variants. Ja tas tiks norai-
dīts, tad nāks kā nākošais ' Vegezaka priekšlikums,
un ja tas tiks noraidīts, tad tikai sociālas likumdoša-
nas komisijas variants. Nobalsošanā vispirms nāk ju-
ridiskās komisijas variants.

pantu strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās komi-
sijas variantu. Tagad lūdzu pacelties toskas ir pret
juridiskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas
iznākums: par juridiskās komisijas priekšlikumu no-
dotas 35 balsis, pret — 44, atturējies nav neviens. Ju-
ridiskās komisijas priekšlikums atraidīts. Nobalso-
šanā nāk tagad nolasītais Vegezaka Priekšlikums.

l

Ja tas tiktu pieņemts, tad atkrīt sociālās likumdoša-
nas komisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par Vegezaka priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret Vegezaka priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Balsošanas iznākums: par Vegezaka priekš-
likumu nodotas 42 balsis, pret balsojis viens, atturas
34. 9. pants pieņemts Vegezaka priekšā liktā redak-
cijā. Vārds Arvedam Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienītie deputātu kungi! Kaut gan centra frakcijas,
kā jau deklarēts, ir pret īres valdēm, tad tomēr ta-
gad jārēķinās ar faktu, ka viņas tādā veidā, kā Ve-
gezaka kungs to licis priekšā, ir pieņemtas. Lai tās
kaut cik būtu ciešamas, un netiktu lauzta mūsu tiesu
iestāžu kārtība un principi, ir vajadzīgs katrā ziņā
vēl viens papildinājums pie tikko pieņemtā panta.
Tas būtu, ka lemjošā balss visās īres valdes sēdēs
ar tiesu funkciju būtu tikai miertiesnesim kā valdes
priekšsēdētājam, kamēr īrnieku un namīpašnieku
priekšstāvjiem lai būtu tikai padomdevēja balss-
tiesības. (Jautrība.pa kreisi). Tādēļ es ari iesniedzu
kā attiecīgu papildinājumu jau pieņemtajam 9. pan-
tam jaunu 9. pantu, kurš nosaka, ka īres valdēs īr-
nieku un namīpašnieku priekšstāvjiem pieder tikai
padomdevēja balsstiesības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens pie
priekšlikuma nevēlas. Iesniegtais Arveda Kalniņa
priekšlikums skan:

«Ievietot 9. pantu: „īres valdēs īrnieku un namsaimnieku
priekšstāvjiem pieder padomdevēja balss"."

Lūdzu referentus izteikties. Vārds sociālās li-
kumdošanas komisijas referentam Rozentalam.

Referents M. Rozentāls: Man liekas, ka Kalniņa
kunga priekšlikums šinī gadījumā ir drusku pār-
agrs. Mums ir vēl priekšā 15. pants un tur ir runa
par to, kā lietas tiek izlemtas. Sakarā ar to tad va-
rēs šo apspriest, bet tagad viņš ir pavisam lieks.
Ievest jaunu pantu ne pavisam nav ieteicami. Tā-
pēc es domāju,ka šis priekšlikums ir atraidāms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam Knoppam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija vispār
ir izteikusies pret īres valdēm, bet ņemot vērā to,
ka 9. pants jau pieņemts, kurā paredzētas īres val-
des un kā Kalniņa kunga priekšlikums stāv tuvāk
kārtējām tiesām un zināmā mērā izlabo 9. pantu,
juridiskās komisijas vārdā izsakos par Kalniņa kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lieku uz balso-
šanu nolasīto Arveda Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos,kas ir par Arveda Kalniņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Arveda Kal-
niņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret
to nodotas ari 40 balsis, atturējies nav neviens. Bal-
sis dalījušās līdzīgi. Priekšlikums pārbalsojams.
Nobalsošanā nāk otrreiz Arveda Kalniņa priekš-
likums:

„Ievest likumā 9. pantu ar šādu tekstu: „Ires valdes īr-
nieku un namsaimnieku priekšstāvjiem pieder padomdevēja
balss."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas
43 balsis, pret to nodotas 42 balsis, atturējies nav
neviens. Priekšlikums pieņemts. Vārds A. Bergam.

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Es liktu priekšā radīt vēl vienu jaunup_antu pēc nupat
pieņemtā, kurš būtu konsekvence no tā, ko tikko pie-
ņēmām. Ja īstais un vienīgais izšķīrējs īres v-aldēir
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tās priekšsēdētājs, miertiesnesis, tad nav ari nekādu
kavēkļu, ka viņš tiešam ari viens pats spriež. Ja
neierodas priekšstāvji no īrniekiem un namsaimnie-
kiem, tad tiesas sēdes tiktuaizturetas un izspriešana
nokavētos. Tomēr priekšsēdētājs tik unta ir vienī-
gais izspriedējs šinīs lietas. Ka priekšstavjj neiera-
dīsies ļoti bieži, tas ir pilnīgi paredzams pec ta, ko
mēs esam pieņēmuši. Mes esam pieņēmuši, ka abi
piesēdētāji nedabūs nekādu atlīdzību. Bet viņiem
būs loti daudz darba, jo šīs_ tiesas bus nodarbinātas
katru dienu, tāpat ka kārtējas tiesas. Kur nu jus at-
radīsiet cilvēkus, kas nesaņemdami_ nekādu atalgo-
jumu nāks un katru dienu sēdes? Vardu sakot, savu
parasto amatu, savu nodarbošanos viņiem vajadzētu
pilnīgi atmest. To varētu darīt tikai tādi cilvēki, kas
atdevuši savas mājas rente vai griež tikai kuponus
no savām akcijām. To piedalīšanas būtu maz no
svara, jo tie taču nekādu sociālu taisnībunevar ie-
nest tiesā. Tā kā viņu neierašanas var but diezgan
bieža un tā apturētu visu lietu izspriešanu, tad es ari
lieku priekšā radīt jaunu pantu, kurš nosaka, ka īres
valdes piesēdētāju neierašanas neaptur tiesas
spriešanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Berga iesniegtais priekšlikums skan:

„Likumā par telpu īri radīt jaunu 9. pantu: „Ires valdes
piesēdētāju neierašanās neaptur tiesas spriešanu."

Lūdzu referentu izteikties par iesniegto priekš-
likumu.

Referents M. Rozentāls: Šis Berga kunga
priekšlikums runā pretim Vegezaka jau pieņemtam
pantam, kurš nosaka īres valdes sastāvu. Tur ir
teikts, ka sēdēs jāpiedalās ka īrnieku, ta ari nam-
saimnieku priekšstāvjiem. Ja tāds pants ir pieņemts,
tad nekādā ziņā nevar teikt, ka viņiem nav jāpiedalās
sēdē. Berga priekšlikums uz to iziet, un ta ka_ tas
runā pretim iepriekš pieņemtam pantam, tad lūdzu
Berga priekšlikumu noraidīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Šis_ jautājums juridiskā
komisijā netika apspriests, bet ta ka juridiska komi-
sijā nostājās pret īres valdēm, tad es nevaru izteik-
ties ne par, ne pret.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Arveda Berga priekšlikums. Ludzu pacel-
ties tos, kas būtu par Arveda Berga priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Arveda Berga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Arveda Berga priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret
to — 43 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums
atraidīts. Lūdzu nolasīt nākoša, 10. panta, tekstu.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Par īre_s val-

des priekšsēdētāju un viņa vietnieku nevar ievelēt pilsētu im
miestu nekustamu īpašumu īpašniekus vai pārvaldniekus.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar nupat

pieņemto Vegezaka priekšlikumu, kurā ir noteikts
priekšsēdētājs, pants 10. atkrīt. Nākamais, 11.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. īres valdes

locekli un viņu vietnieki izvēlami no īrnieku un namsaimnieku
organizāciju iesniegtiem kandidātu sarakstiem, pie kam sa-
rakstos jābūt vismaz 3 kandidātiem uz katru vietu.

Kur attiecīgo organizāciju nav, vai ari tādus kandidātu
sarakstus domē neiesniedz, tur tiesība iesniegt kandidātu sarak-
stus piekrīt īrnieku vai namsaimnieku grupām no vismaz 50
personām._ Kandidātu neiesniegšanas gadījumā īres valdes lo-
cekļus ievel dome pec saviem ieskatiem, ievērojot 9. panta no-
teikumus.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."

» Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta ne-
viens vārdu nevēlas. Vai referents velētos izteik-
ties? Referents vārdu nevēlas. Nobalsošana nak
vispirms juridiskās komisijas variants._ Juridiskā
komisija liek priekšā 11. pantustrīpot. Ludzu pacel-
ties tos, kas būtu par juridiskas komisijas priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret juri-
diskās komisijas priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balso-
šanas iznākums: par juridiskas komisijas priekšli-
kumu 36, pret 44, atturējies nav_ neviens. Priekšli-
kums noraidīts. Nobalsošanā nāk 11. pants sociālas
likumdošanas komisijas redakcijā. Ludzu pacelties
tos, kas ir par 11. panta pieņemšanu sociālas likum-
došanas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pantu sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā. Kas atturas no balsošanas? Nav. Par
11. panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisi-
jas redakcijā nodotas 44 balsis, pret — 35, atturējies
nav neviens. Pants pieņemts sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā. 12. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Pilsētas galva

resp. miesta valdes priekšsēdētājs ņem no īres valdesjocekjieļn
svinīgu solījumu, ka viņi izpildīs savus pienākumus pec labākas
apziņas un likuma.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegc-

zakam.
M. Vegezaks (vācu baltiešu partija, runa vāci-

ski) *): Mēs liekam priekšā pantu grozīt tā, ka pantā
paredzēto svinīgo solījumu ņem apgabaltiesas
priekšsēdētājs, bet ne pilsētas galva resp. miesta
valdes priekšsēdētājs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties par
iesniegto priekšlikumu.

Referents M. Rozentāls: Šis priekšlikums so-
ciālās likumdošanas komisijā nav apspriests, bet_ es
domāju, ka tas visu lietu ļoti sarežģīs, bet nekādu
labumu nedos. Priekšlikums, kādu sociālas likum-
došanas komisija izstrādājusi, ir daudz ertaks īres
valdes locekļiem, nekā tas

^
ko Vegezaka kungs

iesniedza. Tāpēc šo vajadzētu noraidīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms nāks no-

balsošanā juridiskās komisijas variants — pantu
strīpot. Ja tas tiks noraidīts, tad nāks nobalsošana
Vegezaka priekšlikums un pec tam tikai pants soci-
ālās likumdošanas komisijas redakcija. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu par juridiskās komisijas priekš-
likumu

pantu strīpot.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas_ ir pret juridiskās

komisijas priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no nobalsošanas. Nav. Balsošanas iz-
nākums: par juridiskās komisijas priekšlikumu nodo-
tas 34 balsis, pret to — 44 balsis, atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nak
Vegezaka priekšlikums:

likumā par telpu īri 12.pantā strīpot vārdus JPilsētas gal-
va resp. miestu valdes" un to vietā likt ,.Apgabaltiesas". .

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Vegezaka
priekšlikumu. Par Vegezaka priekšlikumu nodotas
tikai 23 balsis, kas ir nepietiekošs skaits; tapec tas
atkrīt. Nobalsošanā nāk 12.pants sociālās likumdoša-
nas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisi-
jas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par panta

*) Runātāja atreferējums.
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pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret — 23 balsis un
atturejušies _ 16. Balsis dalījušās, pants pārbalsojams.
Nobalsošanā nāk 12. pants otrreiz sociālās likumdo-
šanas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par 12. panta pieņemšanu sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 12. panta pieņemšanu sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par 12. panta pieņemšanu sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā nodotas 47 balsis, pret — 36,
atturējušās 4. Pants pieņemts sociālās likumdoša-
nas komisijas redakcijā. 13. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Sociālās likumdošanas komisijas variants.
īres valdei iesniegtās lietas liekamas dienas kārtībā ne

vēlāk par 2 nedēļām no iesniegšanas dienas un izspriežamas,
piemērojoties noteikumiem par tiesāšanas kārtību miertiesās.

Juridiskās komisijas variants.
Pantu strīpot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas? Vai referenti vēlētos izteikties? Refe-
renti nevēlas. Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas
priekšlikums

pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas . ir par juridiskās komi-

sijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos. Kas
ir pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas ne balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskās komisijas priekš-
likumu 34 balsis, pret — 49, atturējušies nav. Juri-
diskās komisijas priekšlikums atraidīts. Nobalso-
šanā nāk pants sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pie-
ņemšanu sociālās likumdošanas komisijas redakcija.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņem-
šanu sociālās likumdošanas komisijas redakcija.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu
sociālās Ikiumdošanas komisijas redakcijā nodotas
44 balsis, pret — 34, atturējies 1. Pants pieņemts
sociālās likumdošanas komisijas redakcija. 14.
nants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants.
I. variants īres valdes sēdes noturamas iepriekš noteik-

tās dienās, kuras izziņojamas iedzīvotājiem. īres valdes locek-
lim, kurš no viņa neatkarīgu iemeslu deļ nevar uz sēdi iera-
sties, laikā par to jāziņo priekšsēdētajām, kurš uzaicina uz
sēdi viņa 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
par kandidātu uzstādījusi.

īres valdes loceklis, kurš bez dibināta iemesla izlaidis 2
sēdes, uzskatāms par izstājušos un viņa vietā veļams jauns lo-
ceklis parasta kārtībā.

II. variants. īres valdes sēdes noturamas iepriekš no-
teiktās dienās, kuras izziņojamas iedzīvotajiem. īres valdes
loceklim, kurš no viņa neatkarīgu iemeslu deļ nevar uz sēdi ie-
rasties, laikā par to jāziņo priekšsēdētājam, kurš uzaicina uz sē-
di viņa vietnieku.

īres valdes loceklis, kurš bez dibināta iemesla izlaidis 2
sēdes, uzskatāms par izstājušos un viņa vieta veļams jauns
loceklis parastā kārtībā.

Juridiskās komisijas variants.
Pantu strīpo t."

Priekšsēdētājs. Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Vai referents vēlas vārdu? Vārds sociālās
likumdošanas komisijas referentam Rozentalam.

Referents M. Rozentāls: Starp sociālās likum-
došanas komisijas abiem variantiem ir tā starpība,
ka otrā variantā ir izlaists pirmā varianta otrais no-
dalījums: „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 par kan-

didātu uzstādījusi." Tā kā mums ir pieņemts Vege-
zaka kunga priekšlikums, ka īres valdes locekli atal-
gojumu nesaņem,tad, protams, šim variantam nebūtu
tā pamata, kas viņam agrāk bija sociālās likumdo-
šanas komisijas projektā. Citas starpības starp šiem
abiem variantiem nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lieku uz balso-
šanu juridiskās komisijas variantu

14. pantu strīpot
un lūdzu pacelties tos, kas būtu par šo juridiskās ko-
misijas priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir pret juridiskās komisijas priekšlikumu par
strīpošanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Nav. Par juridiskās komisijas
priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 43, atturējies
nav neviens. Juridiskās komisijas priekšlikums at-
raidīts. Tā kā ar jau pieņemto pantu pirmais vari-
ants atkrīt, tad tagad nāks nobalsošanā 14. pants so-
ciālās likumdošanas komisijas 2. variantā. Es lūdzu
pacelties tos, kas būtu par 14.panta pieņemšanu so-
ciālās likumdošanas komisijas 2. varianta redakcijā.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pie-
ņemšanu 2. varianta redakcijā. Beidzot es lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balso-
šanas iznākums: par 14. panta pieņemšanu 2. vari-
anta redakcijā nodotas 43 balsis, pret 31, atturējies
nav neviens. 14. pants pieņemts sociālās likumdo-
šanaskomisijas 2. varianta redakcijā. 15.pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants

^
īres valdes

sēdes pilntiesīgas, ja viņās piedalās priekšsēdētājs, īrnieku un
namsaimnieku priekšstāvji, vai viņu vietnieki. Izklausījusi lietu
atklātā sēdē, īres valde iziet atsevišķā istabā, kur apspriežas
un taisa lēmumu. Pirms izlemšanas priekšsēdētājs uzstāda
jautājumus, kuri attiecas uz strīdus apstākļiem. Šie jautājumi
liekami uz nobalsošanu, pie kam visi lēmumi pieņemami ar
balsu vairākumu.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegezakam.
M. Vegezaks (vācu baltiešu partija; runā vāci-

ski:
x ): Lieku priekšā strīpot 15. pantā vārdus „vai

viņu vietnieki", lai saskaņotu panta tekstu ar iepriek-
šējiem grozījumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Vege-
zaka priekšlikums skan:

„15. pantā 1. teikumā strīpot vārdus „vai viņu vietnieki". "
Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?

Vārdu lūdz Arveds Kalniņš. Vārds Arvedam
Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Cienīja-
mie deputātu kungi! Es gribētu te aizrādīt, ka sa-
karā ar no manis iesniegtā priekšlikuma pieņemša-
nu, ka īrnieku un namsaimnieku priekšstāvji bauda
tikai padomdevēju balsstiesības, šī panta pēdējais
teikums ir lieks, jo nekādas nobalsošanas tur vairs
nenotiks. Pēdējā teikumā iet runa par to, ka visi
lēmumi pieņemami īres valdēs ar balsu vairākumu.'
Bet tā kā visas lietas izspriedīs priekšsēdētājs- mier-
tiesnesis, tad balsošanas nekādas nemaz nebūs. Es
lieku priekšā pēdējo teikumu strīpot. (V. Bastjānis
no vietas: „Tas pirmais teikums ari ir lieks!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Es gribēju attie-

cībā uz Vegezaka kunga priekšlikumu norādīt, ka 11.
pantu mēs pieņēmām tomēr negrozītu. Tur ir teikts,
ka īres valdes locekli un v i ņ u vietnieki izvē-
lami no īrnieku un namsaimnieku organizāciju
iesniegtiem kandidātu sarakstiem. Te jūs nelikāt
priekšā strīpot vietniekus. Tā kā 11. pantā tas ir
palicies, tad ari 15.pantā tam ir jāpaliek. Kas attie-
cas uz Arveda Kalniņa kunga priekšlikumu, tad tie-

*) Runātāja atreferējums.
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šām Jums, Kalniņa kungs, sava konsekvence jau ir.
Jūs īres valdes negribiet, jus gribiet viņas noraidīt
un tāpēc pieskaņojiet šo likumu savai gribai. Bet
konsekventas nav tās frakcijas, kuras par īres val-
dēm balso, bet neatbalsta to, ka ari īres valdes lo-
cekļi piedalās lietu izlemšana. Tas frakcijas rīkojas
nekonsekventi pēc iepriekšēja lēmuma. Es gribētu,
lai viņas rīkotos tikpat nekonsekventi ari tagad_ un
paturētu tagadējo redakciju, lai nākoša lasījuma ie-
priekšējo kļūdu varētu izlabot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas. Lūdzu referentus izteikties par
iesniegtiem priekšlikumiem. Vardu veļas Rozentāls.

Referents M. Rozentāls: Vegezaka kunga priekš-
likums, strīpot vārdus „vai viņu vietnieki", varbūt
pēc viņa iesniegtā 9. .panta redakcijas būtu pieņe-
mams, tāpēc ka tur ir noteikts,_ka priekšsēdētājs uz-
aicina īres valdes locekļus pec kārtas uz sedem.
Tanī pantā par vietniekiem runa nebija. Kas attiecas
uz Arveda Kalniņa kunga priekšlikumu, tad tas pro-
tams saskan ar viņa iepriekš iesniegto un pieņemto
pantu, kaut gan sociālās likumdošanas komisija tā-
dam pantam vispārīgi piekrist nevar. Tas varbūt
aiz pārpratuma ir pieņemts. Tapec es izteicos pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Kas attiecas uz Arveda
Kalniņa kunga priekšlikumu, tad, man šķiet, ka no
tīri loģiska redzes stāvokļa tas ir pieņemams, jo, ja
pieņemam Kalniņa kunga priekšlikumu, pec kup
īrnieku un namsaimnieku priekšstāvjiem nav lemjoša
balss, tad skaidrs, ka lēmumu taisa tikai viens mier-
tiesnesis un tādā gadījumā par lēmuma pieņemšanu
ar balsu vairākumu nevar but nekāda runa. Es iz-
sakos par priekšlikumu..

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
juridiskās komisijas priekšlikums:

15. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās komi-

sijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskas komisijas priekš-
likumu nodotas 33 balsis, pret to nodotas 42 balsis,
atturējies nav neviens. Juridiskas komisijas priekš-
likums atraidīts. Nobalsošana nak Vegezaka priekš-
likums:

15. panta pirmā teikumā strīpot vārdus „vai viņu viet-
nieki .

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Vegezaka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret Vegezaka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Vegezaka priekšlikumu nodotas 39 balsis,
pret to nodotas 36 balsis, atturējušies 2. Priekšli-
kums pieņemts. Nobalsošana nak Arveda Kalniņa
priekšlikums:

„Lieku priekšā strīpot 15. pantā pēdējo teikumu."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Kalniņa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties 'tos,_kas ir pret
Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par Arveda Kalniņa priekšlikumu nodotas
45 balsis, pret to nodota 31 balss, atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums pieņemts. Lieku tagad 15.
pantu sociālās likumdošanas komisijas redakcija pār-
labotā veidā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šī panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos,kas ir pret panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par 15.panta pieņemšanu nodotas 38 bal-

sis, pret to nodotas 32 balsis, atturējušies 2. Pants
pieņemts. 16. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas k_o_m i s i j a s va-

riants, īres valdes lēmumus izpilda vietēja policija uz īres
valdes izdota izpildu raksta pamata. Piespriestas naudas sli-
mas piedzenamas saskaņa ar noteikumiem par valsts neapstrī-
damu prasījumu piedzīšanu (Krievijas lik. kop. XVI. sej. II. da-
la ..Noteikumi par valsts neapstrīdamu prasījumu piedzīšanu",
izd. 1910. g.).

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanā nāk vispirms juridiskas komisi-
jas priekšlikums —

16. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās komisi-

jas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskas komisijas priekš-
likumu nodotas 35balsis, pret to — 42 balsis, atturē-
jiesnav neviens. Šispriekšlikums atraidīts. Nobal-
sošanā nāk 16. pants sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 16. panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
16. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznā-
kums: par 16. panta pieņemšanu nodotas 42 balsis,
pret to — 29 balsis, atturējies nav neviens. 16.
pants pieņemts. 17. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants: īres valdes

izdevumu segšanai ņemama nodeva no katrasīres valdei iesnie-
dzamas prasības vai pretprasības 4% apmēra no prasāmas vai
apstrīdamās sumas.

Juridiskās komisijas variants: Pantu
^
strīpot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Vārdu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanānāk juridiskaskomisijas priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas_ ir par juridiskas
komisijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Balsošanas iznākums: par juridiskaskomisijas
priekšlikumu nodota 31 balss, pret to 41 balss, attu-
rējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. 17.
pants nāk nobalsošanā sociālās likumdošanas komi-
sijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 17.
panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 17. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu paceļ-o
ties tos,kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par 17. panta pieņemšanu nodota 41 balss,
pret to 53 balsis, atturējies nav neviens. 17. pants
pieņemts. 18.pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Sociālās likumdošanas komisijas _ variants. īres valdei

tiesība atsvabināt no 17. panta minētas nodevas mazturīgas
personas, kuras nespēj šo nodevu samaksāt.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Nāk nobalsošana juridiskas komisijas vari-
ants. Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskas komi-
sijas priekšlikumu. Kas būtu pret juridiskas komi-
sijas priekšlikumu? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Nav. Balsošanas iznākums:-par juridi-
skās komisijas priekšlikumu nodotas 36_ balsis, pret
to 43, atturējies nav neviens. Juridiskas komisijas,
priekšlikums noraidīts. Pants nāk nobalsošana so-
ciālās likumdošanas komisijas redakcija. Ludzu pa-
celties tos. kas ir par panta pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Balsošanas iznākums: par pieņemšanu sociā-
lās likumdošanas komisijas redakcijā nodotas 42 bal-
sis, pret to 34, atturējies nav neviens. Pants pie-
ņemts. 19. pants.
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Sekretārs .1. Vesmanis:
«Sociālas likumdošanas komisijas variants. Visi īres

valdes lēmumi pārsūdzami apgabaltiesā, saskaņā ar likumu par
administratīvām tiesām.

Juridiskās komisijas variants. — Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par juridiskās
komisijas priekšlikumu. Kas ir pret juridiskās komi-
sijas priekšlikumu? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Nav. Balsošanas iznākums: par juridi-
skās komisijas priekšlikumu — 35 balsis, pret — 41,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.
Pants nāk nobalsošanā sociālās likumdošanas komi-
sijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par panta pieņemšanu nodota 41 balss, pret 31, attu-
rējies nav neviens. Pants pieņemts. 20. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Socialās likumdošanas komisijas variants. īres valdes

uztur vietējā pašvaldība, kura ari noteic īres valdes darbinieku
atalgojuma apmērus.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas. Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas vari-
ants. Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās ko-
misijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret juridiskās komisijas variantu. Kas atturas?
Balsošanas iznākums: par "juridiskās komisijas
priekšlikumu nodota 31 balss, pret to — 42 balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Ta-
gad nāk nobalsošanā pants sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret panta pieņemšanu. Kas atturas no balsošanas?
Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu nodo-
tas 42 balsis, pret to 28 balsis, atturējies nav neviens.
Pants pieņemts. 21. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Uzraudzība

par īres valdes darbību piekrīt pilsētu vai miestu domēm un
attiecīgai apgabala tiesai. Disciplinārā kārtā īres valdes priekš-
sēdētājs un locekļi padoti apgabala tiesai.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās
komisijas priekšlikumu. Kas ir pret juridiskās komi-
sijas priekšlikumu? Kas atturas? Nav. Balsošanas
iznākums: par juridiskās komisijas priekšlikumu no-
dotas 29 balsis, pret to 43 balsis, atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk
pants sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par panta pie-
ņemšanu nodotas 42 balsis, pret to 30 balsis, atturē-
jies nav neviens. Pants pieņemts. Vārds Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Pie tiem izdevu-
miem, kādus likums paredz īres valdēm, mēs gribam
pievienot zināmos gadījumos, kad tas vajadzīgs, vēl
dažus. Vienkārt dot iespēju īres valdēm nopietnāk
cīnīties ar spekulāciju ar dzīvokļiem tad, kad ši spe-
kulācija visvairāk var attīstīties, t. i. tad, kad kādā
pilsētā vai miestā dzīvokļu visvairāk _trūkst._ Un
otrkārt — dot iespēju vietējām pašvaldībām zināmos
gadījumos, ja nav citas izejas iedzīvotāju novieto-
šanai, izdot noteikumus par_ atsevišķu īrnieku
ieņemto telpu ierobežošanu. Mes likām šo priekšli-
kumu sociālās likumdošanas komisijai priekša, bet
komisijas vairākums noraidīja to, motivējot ar to, ka

pašvalīdbas iestādēm nevarētu piešķirt tik lielas tie-
sības. Mēs domājam, ka var but gadījumi, un ir
gadījumi, kur šīs tiesības pašvaldībām taisiii ir nepie-
ciešamas. Iedomājaties gadījumu, kur plūdi, — ka
tas pie mums noticis pērnā gada un šogad un var
notikt un draud notikt aiz zināmiem iemesliem ari uz
priekšu — izpostījuši daļu no pilsētas. Lielāka daļa
no pilsētas iedzīvotājiem paliek bez pajumtes. īsa
laikā uzcelt pajumtes lielam daudzumam nav iespē-
jams. Viņi kaut kur ir jānovieto. Palaisties te uz
labdarību, ka kāds viņus labprātīgi pieņems, būtu
pārāk maz. Šādosgadījumos jādod iespēja vietējam
pašvaldībām ierobežot tos, kurus _ iespējams ierobe-
žot ieņemamo telpu ziņā un ieradīt iedzīvotajiem,
kuri palikuši bez telpām/vietas, kur _dzīvot. _ Pro-
tams, īres valde ir iestade,_kurai pec ta, ko mes pie-
ņēmām, jāreģistrē un japarrauga telpas. Ari šinī
gadījumā viņai te būtu darīšana. Mes tapeejiekam
priekšā jaunu 21. pantu, kurš skan tā: „Pilsetas un
miestos, kur ir dzīvokļu trūkums, domei ir tiesība
izdot obligatoriskus noteikumus par telpu izīrēšanu
tikai ar īres valdes piekrišanu un par atsevišķu
īrnieku ieņemto telpu ierobežošanu to iedzīvotāju
novietošanai, kuriem nav telpu".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Morica ienestais
priekšlikums skan tā:

„Likumu par telpu īri papildināt ar jaunu_21\ pantu:
«Pilsētās un miestos, kur ir dzīvokļu trūkums, domei ir

tiesība izdot obligatoriskus noteikumus par telpu izīrēšanu ti-
kai ar īres valdes piekrišanu unpar atsevišķu īrnieku ieņemto
telpu ierobežošanu to iedzīvotāju novietošanai, kuriem nav
telpas."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentus dot at-
sauksmes. Vārds sociālās likumdošanas komisijas
referentam.

Referents M. Rozentāls: Sociālas likumdošanas
komisijā tāds priekšlikums tika iesniegts, bet sociālas
likumdošanas komisija viņu tomēr noraidīja, ta ka
sociālās likumdošanas komisijas vārda es viņu pa-
balstīt nevaru. _ I

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Ja tiktu pieņemts Morica
kunga priekšlikums, tad tas bez šaubām novestu pie
tā saucamās „yn:ioTiicinc", kasKrievija izvesta.
(Starpsauciens). Varbūt ari Vācija un Austrija. Ja
mēs gribam to sasniegt, tad personīgi nebutu_ nekas
pretim, bet juridiskās komisijas vārda jāizsakās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Morica priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Morica priekšlikumu. Tagad es lūdzu paceltiestos,
kas ir pret Morica priekšlikumu. Beidzot es lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Morica priekšlikumu nodotas 26 bal-
sis, pret to 51 balss, atturējies nav neviens. Priekš-
likums atraidīts. Saskaņā ar paša sakuma pieņemto
lēmumu par juridiskās komisijas varianta balsošanu
pēc visu pantu caurskatīšanas, tagad nak vel nobal-
sojams juridiskās komisijas priekšlikums, kas ievests
šīs nodalās sākumā

visu otro nodaļu strīpot.

Es lieku tagad juridiskāskomisijas priekšlikumu,
visu otro nodalu strīpot, uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir par juridiskās komisijas priekšliku-
mu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret juridiskas
komisijas priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Par juridiskas
komisijas priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 45,
atturējies nav neviens.' Juridiskās komisijas priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā vēl nāk otrās nodaļas
virsraksts

„Ires valdes".
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Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī virsraksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Virs-
raksts pieņemts.

Prezidijs liek priekšā pārtraukumu, lai pa pār-
traukuma laiku noturētu frakciju biroja sēdi un lūdz
frakciju biroja locekļus ierasties uz frakciju biroja
apspriedi.

(Pārtraukums no pīkst. 7.45—8.35 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-
pinājās.

Iesniegts steidzams pieprasījums._ Saskaņa ar
kārtības ruļļa 102. pantu lieku priekša noklausīties
šo steidzamo pieprasījumu. Ludzu sekretāru no-
lasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Augsti godāts Saeimas priekšsēdētāja kgs!
Laipni lūdzam celt priekša Saeimai pieņemšanai sekošu

steidzamu pieprasījumu ministru kabinetam.
Ministru kabinets ir noliejļsjis. i, maija sarīkot gājienus un

sapulces., zem. .klajas debessT Šīs svarīgās tiesības pilsoņiem
.l'-'ļ kopš Latvijas pastāvēšanās nekad nebij liegtas brīvi un plaši

izlietot. Turpretim tagad, kad mušu valsts dzīve ir ievirzīju-
sies normālās sliedēs, šāda noliegšana ir notikusi, caur ko ne-
šaubāmi ir cietušas nevien pilsoņu tiesības, bet ari valsts va-
ras prestižs.

Ko ministru prezidents ir nodomājis darīt, lai turpmāk
nodrošinātu pilsoņiem viņu pilsonisko tiesību izmantošanas ie-
spējamību?

V. Salnājs, T. Rudzīts, R. Dukurs, R. Lindiņš, V.
Holcmanis, M. Skujenieks, A. Petrevics, J. Rubuls,

V. Barkāns, V. Rubuls."

(Starpsauciens no vietas: „Divi Rubuļi!")
Priekšsēdētājs Fr Vesmanis: Saskaņā ar kār-

tības ruļļa 99. pantu vārdu steidzamā pieprasījuma
motivēšanai var dabūt pirmais pieprasītājs. Vārds
Salnajam.

V. Salnājs (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
\ putatu kungi! Bez šaubām,- šis gadījums, par kuru

mēs runājam savā interpelacijā, ir pārāk svarīgs un
pārāk nopietns, un tāpēc ari der pie viņa apstāties.
Šisgadījums ir pirmais tāda rakstura mūsu Latvijas
Republikas pastāvēšanas laikā. (Starpsauciens un
jautrība.) Latvijā visi pilsoņi, pat tad, kad vēl ne-
bija par pilsoniskām brīvībām pieņemti atsevišķi li-
kumi, faktiski baudījapilsoniskās brīvības un diezgan
plaši un brīvi viņas izmantoja. Šis ir pirmais gadī-
jums,kur valdība mēģina visiem pilsoņiem šo pilso-
nisko brīvību izmantošanu ņemt. Jādomā, ka val-
dībai bijuši svarīgi motivi, kāpēc viņa pie šāda lī-
dzekļa ir ķērusies. Bet ikvienam, ja viņšatminēsies tās
intervijas, kuras bij devis iekšlietu ministrs preses
priekšstāvjiem, kuros paziņoja, ka valstī ir jau pil-
nīga drošība, ka noziegumu skaits ir samazinājies, ka
nekādi nopietnāki un dziļāki satricinājumi nedraud,
neviļus pacelsies jautājums, kā gan pēc visa tā bij
iespējams gluži elementāru pilsoņu tiesību izmanto-
šanas noliegšana. Apgalvojumi no iekšlietu ministra
kunga par to, ka valstī iestājušies pavisam droši un
normāli apstākļi, nāca diezgan bieži. Tālab varēja
sagaidīt, ka politiskās brīvības, kuras ir paredzētas
gan atsevišķos likumos, gan ari pastāvēja jau fak-
tiski dzīvē, varēs šī gada 1. maijā, kā divkāršā svētku
dienā, izmantot visā pilnībā. Izrādījās tomēr, ka šo
svētku priekšvakarā valdība ar savu lēmumu šīs pil-
soniskās brīvības anulēja. Ja tā, tad acīm redzot
visi deklarējumi, visi paziņojumi, kurus iekšlietu mi-
nistrs pirms tam bij devis presei, nav nopietni ņe-
mami. Pēc apgalvojumiem par diezgan rožainām iz-
redzēm mūsu valstī uz reizi nāca tāds politisks akts,
tāds politisks solis, kurš apgāza visas šīs runas, vi-
sus šcs spožos solījumus. Pēc tam, kad vārdu un
deklarāciju vietā ir runājuši darbi, katram pilsonim
paceļas jautājums, vai tāds pats liktenis kā gājieniem

un sapulcēm zem klajas debess nav sagaidāms ari
citām pilsoņu tiesībām un citam politiskam brīvībām.
Mums ir vēl vesela virkne brīvību, kuras — taisnība
— līdz šai dienai neaizskartas. Bet ja iekšlietu mi-
nistrs un viss ministru kabinets ir atradis par vaja-
dzīgu' ķerties pie dažu brīvību ierobežošanas, tad
kāda gan garantija, ka neķersies aripie citu šo brī-
vību ierobežošanas? Pilsoņiem ir jazin, vai. tiešam
apstākli ir bijuši tik nopietni, ka valdībai ir bijis jā-
lieto tik rigorozi līdzekļi. Vel vairāk es gribu aiz-
rādīt ari uz to, ka jautājumam bez iekšējas nozīmes
mūsu valsts dzīvē var but savs iespaids ari uz mušu
attiecībām pret ārvalstīm. Līdz šim uz mums skatī-
jāskā uz valsti,kura dzīvo normālos apstākļos, ka uz
valsti, kurā visi pilsoņi bauda savastiesības un tas
brīvības, kuras vai nu faktiski ir pastāvējušas un pa-
stāv, vai ari ir garantētas ar likumu. Tagad, turpre-
tim, kur valdība ir atradusi par vajadzīgu ļoti svarīgu
šo brīvību izmantošanu ierobežot, protams, ari ār-
pasaulē pacelsies jautājums, vai šinī valstī ir viss kar-
tībā, vai tur nav kaut kādi nopietni sarežģījumi. Uz-
ticība uz mums, kādu līdz šim turesam baudījuši, var
tikt satricināta. Bet irvairāk ka skaidrs, mes esam
diezgan stipri ieinteresēti, jo mes taču atkal un atkal
runājam, ka gribam dabūt ārzemju kredītus, kuri
mums ari bez šaubām ir vajadzīgi un nepieciešami,
lai atjaunotu izpostīto dzīvi. Protams, ka kreditus
mēs dabūsim tikai tad, japati valsts būs saimnieciska
un politiskā ziņā stabila. Ārkārtīgi līdzekļi, kāds bez
šaubām ir šis, kuru ir izlietojusi valdība,nekāda ziņa
nerunā par valsts drošību. Tādēļ jovairāk visplašā-
kie valsts iedzīvotāju slāņi ir ieinteresēti lai valdība
steidzīgi nāktu un noskaidrotu patreizējo stāvokli un
motivētu,kāpēc viņa ir ķērusies pie šādiem līdzekļiem.
Ja nemaldos, 15. maijā iztek pastiprinātas apsardzī-
bas stāvoklis (sauciens pa kreisi: „Qan jau pagari-
nās!"). Dibinoties uz pašu valdības priekšstavju vai-
rākkārtējiem paziņojumiem, ka pastiprinātā apsardzī-
ba jau savu laiku pārdzīvojusi, ka valstī iestājušies
normāli apstākļi, varēja sagaidīt, ka izņēmuma stā-
voklis tiešām kritīs _15. maijā. Bet ja jaunu valdība
ir atradusi par iespējamu ierobežot tik svarīgas, ka
sapulču un gājienu pilsoņu politiskās brīvības, tadpa-
ceļas jautājums, vai nevajadzēs Latvijas iedzīvota-
jiemvēl rēķināties nākošostrīs mēnešosar izņēmuma
stāvokli. Aiz visiem šiem motiviem es ceru un sa-
gaidu, ka augstais nams pieņems mūsu interpolācijas
steidzamību. Man liekas, ka pilsoņu politisko brīvī-
bu nodrošināšanā ir ieinteresēts viss augstais nams.
It sevišķi mūsu draugi pa kreisi ir ieinteresēti šim jau-
tājuma, jo viņi taču vienmēr ir stāvējuši par demokrā-
tijas tiesībām. Es nekad neesmu šaubījies, ka viņi
demokrātiju tiešām ciena un ir gatavi aizstāvēt viņu.
Tāpēc es domāju, ka ari kreisie sociāldemokrāti bal-
sos par šīs interpelacijas steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieprasījuma ie-
sniedzēji apzīmējuši pieprasījumu par steidzamu.^ Vis-
pirms izšķirams jautājumspar steidzamību. Šim jau-
tājumā vēl var dabūt vārdu viens par, otrs pret, katrs
uz 5 minūtēm. Vārdu pieprasījis Zemgals. Pret vai
par? (G. Zemgals no vietas: „Pret steidzamību!").
Vārds Zemgalim pret steidzamību uz 5 minūtēm.

G. Zemgals (demokrātiskā centra un jaunzemnie-
ku bloks): Godātie deputātu kungi! Interpelacijā ie-
sniegta sakarā ar 1. maija svētkiem un interpelanti
jautā,ko valdība domā darīt, lai zināmas pilsoņu tie-
sības būtu nodrošinātas un prasa steidzamību. Mazi-
nieku kungi, kā ari Vladislavs Rubulis zin, ka hdz 1.
maijam ir vesels gads un līdz tam laikam varēs daudz
ko spriest šinī jautājumā. Valdībai būs diezgan laika,
lai dotu atbildi, kādi līdzekļi būs vajadzīgi nākošo ga-
du, lai mazinieki kopā ar Vladislavu Rubuli varētu
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demonstrēt savus lielos spēkus uz Esplanādes(smiekli). Vienīgais motīvs, par ko Salnaja kungs se-višķi uztraukts, ir tas, ka skatīsies uz to ārvalstis.
Man jākonstatē tikai tas, ka ievērojot to, ka 1. maijs
mušu valstī nosvinēts priekšzīmīgi (smiekli), izņemot
to gadījumu.ka policija tapusi bagātāka par 8 revol-
veriem, tad ārzemes varēs tikai priecāties par to,kār-
tību, kāda 1. maijs pie mums ir nosvinēts. Tādēļ stei-
dzamībai šinī gadījumā nav vietas (smiekli, saucieni:
,.Pareizi!").

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai vēlas kāds
vārdu par steidzamību? Vārds Rudevicām par stei-
dzamību.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Fakts par maija gājienu noliegšanu bez
šaubamir svarīgs sevišķi priekš mūsu partijas, kura
šajos gājienos ir ļoti ieinteresēta un aiz kuras karo-
giem ir gājušas visplašākās iedzīvotāju masas (sau-
ciens: „Diezin!"). Bet šogad gājieni tika noliegti.
Mes varam ari iedomāties, ka var būt tādi apstākļi,
ka_ valdībai var būt zināmi motīvi priekš tam — ari
mes savu stāvokli šinī jautājumāesam ieņēmuši savā
prese un pagaidām par šo jautājumuplašāk runāt ne-
gribam. Mes ari no savas puses varētu tikai apsveikt
to parādību, ka par demokrātijas tiesībām un par pa-
stiprinātās apsardzības atcelšanu sākusi nostāties ari
mazinieku frakcija, kura līdz šimpar to nav stāvējusi.
Pret_visām mūsu agrākām interpelacijām, kurās mēs
gribējām gādāt par tādiem apstākļiem, lai mums ne-
kad nebūtu jānonāk tādā stāvoklī, ka maija demon-
strācijas tiktu aizliegtas, aiz politiskiem motiviem uz-
stājās mazinieku frakcija. Un ja šogad runā par to,
kas vairāk bij ieinteresēts sargāt šīs tiesības, tad
katrā ziņā tā frakcija, kurai ir visvairāk ko sargāt un
ari ko zaudēt. Cik jnanzināms, tad mazinieku frakci-
jas piekritēji 1. maijā ne tikai nav izrādījuši lielas
tieksmes uz demonstrācijām, bet viņi pat nav izrādī-
juši dūšu iet uz slēgtām sapulcēm (aplausi pa kreisi),
jo ir_ ieradušies, ja nemaldos, uz sapulci tikai 50—60
cilvēku. Acīm redzot maziniekiem šis aizliegums
viņu prestižu ir glābis, mums turpretī tas ir otrādi.
Mums šis aizliegums ir sāpīgs trieciens un mēs uz vi-
siem tiem apstākļiem, uz ko Salnaja kungs aizrādīja,
ari uz iekšlietu ministra interviju skatāmies nopietni.
Mēs skatāmies nopietni uz šo jautājumu un gaidīsim
valdības atbildi. Priekš tam, lai viņa nāktu, mēs at-
balstīsim steidzamību, kā ari interpolācijas pieņem-
šanu, un tad izteiksimies par šo jautājumupēc būtības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Es lūdzu tagad pacelties tos, kas būtu
par, steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
steidzamību — 67 balsis, pret steidzamību 11 balsis,
atturējušies 6. Steidzamība pieņemta. Atklātas de-
bates,. Vārds Petrevicam.

y|7,< ļ A.Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsti
% ™ goaātie deputātu kungi! Mums šogad bija bēdīgi maija

svētki. Mēs bijām pieraduši 1. maiju svētīt ar gājie-
nu. 1.maijs ir, kā mans priekšrunātājs, motivēdams
pieprasījuma steidzamību, teica, divkārtēji svētki
Latvijā. Vispirms 1. maijs ir tradicionāli strādniecī-
bas svētki. Darba ļaudis vienmēr 1.maijā ir demon-
strējuši uz ielām un noturējuši sapulces. Agrākos ca-
ra laikos, kad tas nebija iespējams atklāt^ kad mūs
vajāja cara policija un cara kazaki, tad mēs šos gā-
jienus un sapulces zem saviem karogiem noturējām
mežos un dažreiz sarīkojām viņus pat uz ielas, lai re-
dzētu ari tie pilsoņi, kuriem nebija drosmes nākt
mums līdz mežos. Strādniecība šossvētkus turpināja
ari tad, kad nodibinājās neatkarīgā, patstāvīgā Latvi-
ja, kad mēs no cara valdības bijām jaubrīvi. Ari pa-

ša Latvijas valsts sākumā, kad dzīve vēl nebija iegā-
jusi mierīgās robežās, kad mums visapkārt bija diez-
gan daudz sarežģījumu, tomēr šie strādniecībai sva-
rīgie svetki,_kuriem strādniecība piegriežloti lielu no-
zīmi vienmēr un visur, šie svarīgie svētki strādnie-
cībai nebija nekad noliegti, viņa tos vienmēr izman-
toja. No otras puses, nodibinoties neatkarīgai Latvi-
jai, sanākot Satversmes Sapulcei 1. maijā, 1. maijs
kļuva par mušu zemes svētkiem ari otrā ziņā. 1. maijā
mes svinējām piemiņu mūsu zemes īstā saimnieka —
Satversmes Sapulces sanākšanai; tās Satversmes
Sapulces sanākšanai, par kuru ir izcīnītas ļoti lielas
cīņas, un — man jāsaka šinī gadījumā — pat asinis lie-
tas un daudz galvas noliktas. Šī Satversmes Sapulce
nodibināja mušu zemē formelo demokrātiju, nodroši-
nāja demokrātiskās brīvības mūsu pilsoņiem ar liku-
mu. Bez šaubām šos svētkus, kā mūsu republikas
nodibināšanas svētkus, svētkus, kuri atgādina mums
to dienu, kad sanāca tas mūsu zemes saimnieks, kas
deva mums velak demokratisko_ iekārtu, šos svētkus
Latvijas pilsoņi nevar zemu vērtēt. Priekš Latvi-
jas

^
darba tautas, priekš Latvijas strādniecības šie

svētki ir kļuvuši par divkāršiem svētkiem. Viņi at-
minas šinīs svētkos un nevar aizmirst to, ka viņi ir
izcīnījuši demokrātisko valsts iekārtu, ka viņi stāv
par šodemokrātisko iekārtu. Tā tad šie svētki pieder
pie svarīgākiem svētkiem mūsu valsts dzīvē; priekš
darba tautas, kā_ jau teicu, viņi ir pat divkārši svētki.
Ja nu tādos svētkos valdība noliedz pilsoņiem viņu
tradicionelo svinēšanas veidu, noliedz gājienus ar ka-
rogiem, noliedz sapulces atklātās vietās, tad acīm re-
dzot priekš tam vajaga būt ļoti svarīgiem iemesliem.
Bez ārkārtīgi svarīga iemesla ierobežot šīs pilsoņu
tiesības nebūtu nekāda pamata, tas nebūtu ne ar ko
attaisnojams. Mūsu frakcijai ir šaubas par to, vai tie-
šam ir bijuši tik sevišķi apstākļi, ka šīs pilsoniskās
brīvības bij jāņem; mēs neredzam, ka apstākļi būtu
tādi, ka_ tagad, kur dzīve mūsu zemē ir ievirzījusies
normālās shedēs, būtu bijis nepieciešams šo svētku
svinēšanu tādā veidā,kā viņi ir notikuši katru reizi,
noliegt Mēs jau varētu, varbūt, nogaidīt, kas būs
tālāk un pagaidām valdību neinterpelēt; bet jautājums
ir pārak svarīgs un tamdēļ nogaidīšana nav vietā.
Un tiešam, ja mēs redzam, ka tik svarīgā lietā valdība
nak ar aizliegumu, mums nav garantiju, ka viņa, var-
būt, rīt vai parīt nesāk noliegt mums ari mūsu citas
brīvības. Šogad 1. maijā viņa noliedza gājienus, bet
atļāva sapulcēties slēgtās telpās. Es nezinu, cik ilgi
mes varēsim izmantot brīvību sapulcēties slēgtās tel-
pas. Varbūt pēc neilga laika valdība mums paziņos,
ka apstākli ir tik sarežģīti, atmosfēra mūsu zemē ir
tik saspīlēta, ka sapulces slēgtās telpās ari nevar pie-
laist. Varbūt mums paziņos tālāk, ka ir jāierobežo
ari preses un vēl citas priekš mūsu.pilsoņiem ļoti sva-
rīgas brīvības. Šis augstais nams ir pieņēmis vairā-
kus likumus, kuri nodrošina pilsoņiem pilsoniskās
brīvības. Bet varbūt augstajam namam šādus liku-
mus īstenībā nevajadzēja dot, varbūt pašas šīs brīvī-
bas ir liekas? Mana frakcija domā, ka šie likumi nav
lieki un ka tiesības, ko šie likumi dod, ir nepiecieša-
mas un ir labi, ka augstais nams tos ir pieņēmis. Bet
manai frakcijai ir ari tā pārliecība, ka zemei vajadzīga
tāda valdība — un no šī augstā nama atkarājas tādas
valdības iecelšana un atbalstīšana — kura spēj tās
pilsoniskās tiesības, kuras augstais nams ar saviem
likumiem ir devis, pilsoņiem ari nodrošināt. Ja mēs
nevaram iecelt tādu valdību, kura spēj nodrošināt pil-
sonisko tiesību izlietošanu, tad nebija vērts izdot par
pilsoņu tiesībām likumus. Mums ir šaubas par to, kas
var notikties uz priekšu un tāpēc mēs nākam ar pie-
prasījumu valdībai, lai viņa dod mums noteiktu atbildi,
ko viņa domā uz priekšu darīt. Vai uz priekšu mēs
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sagaidīsim to pašu, ka no vienas puses mums ziņos,
ka viss ir kārtībā, ir pilnīga drošība, valdībai ir pie-
tiekoši daudz līdzekļu, lai varētu nodrošināties pret
katriem uzbrukumiem pilsoņu brīvībām, un no otras
puses, kad pilsonisku brīvību izlietošana faktiski ir
jānosargā, tad valdība sabīstas. Man jāatgādina daži
ziņojumi no avizēm: No vienas puses valdība ziņo,
ka viss ir drošs, bet no otras puses patiesībā mušu
valdība nobīstas un nostāda ložmetējus pie štāba tad,
kad studenti-korporeļi sarīko, varētu teikt, savus
tradicionālos izbraukumus, piekopj_ savas organizā-
cijas tradīcijas. Pēc kāda laika parādās ziņa no iekš-
lietu ministra, ka atkal viss ir kārtībā, ka valdība ir
pilnīgi droša un visu viņa novērsīs, bet tikko mums
jāizlieto savas pilsoniskās tiesības, tad uzeiz negaidot,
mēs 1. maija priekšvakarā, atkal saņemam ziņojumu,
ka savus ieročus vairs nedrīkstam nēsāt. Tas nu vēl
nekas, bet tālāk mums valdība paziņo, ka mēs nedrīk-
stam ne tikai to, mēs nedrīkstam ari iet pa ielu demon.
stracijās, nedrīkstam sarīkot sapulces zem klajas
debess. Viens no diviem nu ir netaisnība: vai nu tas,
ka viss ir kārtībā un viss ir droši, vai atkal tas, ka
valdībai netrūkst līdzekļu, netrūkst varas traucēju-
mus novērst. Viņa apgalvo, ka drošība ir, bet tikko
faktiski par šo drošību jāgādā, valdība nobīstas. Tā-
pēc mums būtu.interesanti zināt no valdības, kādi ir
īstie iemesli, kādēļ viņa noliedza 1. maija svinēšanu.
Vai valdībai ir trūcis spēka novērst tos traucējumus,
par kādiem tika runāts pirms 1. maija? Svarīgākais
šinī lietā, pēc manas frakcijas domām, ir tas? ka ar
1. maija parastās svinēšanas noliegumu mūsu valsts
vara ir sevi pazemojusi, diskreditējusi. Kas tad mūsu
zemē notiek? Pieņemdami likumu par centrālo kri-
minālpoliciju, mēs esam nolēmuši atcelt pastiprināto
apsardzību. To, es ceru, 15. maijā mēs ari izdarīsim.
Un jau pirms tam iekšlietu ministra kungs daudz ir
runājis un rakstījis par to, ka faktiski pastiprinātā ap-
sardzība jau ir atcelta un. pastāv vēl tikai formeli, ka
mūsu valsts pilsoņi var būt pilnīgi droši, ka nav ko
bīties, ja pastiprināto apsardzību atceltu ari formeli,
jo tiešām viss ir pilnīgākā kārtībā, nekādas briesmas
nedraud, noziegumu skaits ir mazinājies, mēs ievirzā-
mies normālās dzīves sliedēs. Tādas ziņas, tādas ga-
rantijas ir devis mūsu iekšlietu ministra kungs. No
otras puses, tikko mēs tuvojamies tam brīdim, kad pa-
stiprinātā apsardzība jāatceļ, kad jāparāda, ka valdī-
bai ir pietiekoši varas, ka nekādi traucējumi nenotiks,
mēs saņemam paziņojumu, ka viena no svarīgākām
pilsoņu brīvībām mūsu svētkos, es gribu teikt, mūsu
dubultos valsts svētkos — ir strādniecības, ir valsts
svētkos — ir jāatņem. Acīm redzot, ja valdība ir nā-
kusi pie tāda slēdziena, ka tas jādara, viņā to ir darī-
jusi aiz tā iemesla, ka ir parādījušās ziņas, ka kaut
kur, kaut kas organizējas celt nekārtības. Iekšlietu
ministrs rakstīja, kādi atsevišķi cilvēki, atsevišķas
personas nacionālā klubā — es uzsveru atsevišķas
personas, atsevišķi cilvēki — strādājot kopā, uz kaut
ko gatavojoties, bet visa sabiedrība un ari tiesa tos
nosodīšot kā pienākas. Tā tad nekā sevišķa liekas
nav. Tas ir vienīgais, ko mēs zinām no Iekšlietu
ministrā ziņojuma presē. Varbūt iekšlietu ministrim
ir vēl kādas ziņas, ka kaut kur ir vēl kādas atsevišķas
personas vai mazas organizācijas, kuras ir gatavoju-
šās uz kādu uzbrukumu u. t. t. Varbūt ka tas ir, bet
jātās ir atsevišķas personas, tikai nejaušas personas,
kā to iekšlietu ministrs apgalvoja presē, vai tad tie-
šam mušu valsts varai, mūsu valdībai ir tik maz dro-
smes, vai tik maz paļāvības uz viņai padotiem varas
orgāniem, ka viņa nevarētu savaldīt šīs atsevišķās
personas, kuras uzstātos pret tiem pilsoņiem, kuri
likumīgi izlieto savas tiesības. Varbūt bija paredzami
tādi gājieni,kuriir mūsu valstij naidīgi, tad taču val-
dībai ir tiesība tādus gājienus noliegt un neatļaut iz-

lietot pilsoņu tiesības_ tiem, kuri grib izlietot tas_ no-
ziedzīgi, lai grautu mūsu demokrātisko valsts iekārtu.
To valdība varēja darīt, tad tas ari būtu saprotami.
Bet kad noliedz lojāliem pilsoņiem izlietot , viņiem no
likuma piešķirtās tiesības tāpēc, ka pretvalstiski ele-
menti draud ar traucējumiem, tad pec mana ieskata
tas nozīmē diskreditēt valsts varu. Tas ir otrs sva-
rīgs moments, kur mūsu valdība ir rīkojusies dziļi ne-
pareizi. Tā tad es varu teikt, ka es apsūdzu šeit šī
augstā nama priekšā mūsu valdību 2 punktos 1) mušu
tradicionālo svētku brīvības _ ierobežošana un 2)
valsts varas nelietošanā, ja tā varētu teikt, nelietīgi
velti valkāšanā tur, kur viņai vajadzēja but savu uz-
devumu augstumos un rādīt, ka viņai ir spēks, ka at-
sevišķas personas, nejauši ļaudis nevar iebaidīt val-
dību un nevar apdraudēt mūsu pilsonisko brīvību iz-
lietošanu. Iesniedzot šo pieprasījumu es jautāju val-
dībai pēc 1. maija svētīšanas noliegšanas motiviem.
Varbūt ka viņai ir kas sevišķs zināms, ko viņa līdz šim
mums nav zināmu darījusi; varbūt, ka viņai ir ziņa.s
par apvērsumiem, vai citām briesmām vai šausmī-
gām asins izliešanām, kas varēja notikt. Varbūt ka
no pretvalstiskiem elementiem bija sagatavoti ložme-
tēji un rokas granātas un varbūt vēl kas briesmīgāks.
Es saprastu šo stāvokli vēl tad, ja mūsu policija, mūsu
kara spēks, kas atrodas mūsu valdības rīcībā nespētu
draudošās briesmas likvidēt. Tad mes Jums, kungi,
ministru kabinetā pārmetumus netaisīsim. Kamēr
mums jūsu sevišķi motivi nāv zināmi, — mēs tos gri-
bam dzirdēt — tikmēr mums izliekas, ka tapec vien,
ka atsevišķas personas ko gatavojās darīt, nebija ne-
kāda pamata maija svētkus noliegt. Taisni otrādi,
šāda noliegšana pamudina tās atsevišķas personas,
kam ir kaut kādi nodomi, uz kaut ko vēl vairāk orga-
nizēties. Tagad šīspersonas varēs teikt: Aha, no mums .
sabijās valsts vara, valdība nevar nodrošināt pilsoņu
vairākumam viņu tiesības. Es domāju,ka mušu valstī
ir tāds pilsoņu vairākums,kas grib izlietot savas tiesī-
bas ; bet valsts vara pašlaik nobijās no atsevišķam no-
ziedzīgām personām un upurēja viņam savu pilsoņu
vairākuma tiesības. Tas ir tas, ko mūsu valdība ir iz-
darījusi nepareizi un tāda politika ved uz to, ko savā
valstī nevaram paciest. Tāda valdība nedrīkst atra-
sties mūsu valsts priekšgalā. To vajdību, ko aug-
stais nams savā laikā iecēla, tagad tāpēc nevar at-
balstīt. Šis augstais nams ir izdevis demokrātiskus
likumus priekš tām, lai viņus respektētu un pirmām
kārtām tie respektējami no šī augstā nama Ieceltas
valdības. Kamēr valdība nebūs devusi atbildi par to,
kādi sevišķi motivi viņai priekš tam bija, nākt arsavu
rīkojumu, noliegt 1. maija svinēšanu, tikmēr mes iz-
sakām savu vislielāko izbrīnēšanos par tādu rīcību.
Mēs ceram, ka valdība nāks ar atbildi un pievedīs
daudz svarīgākus motivus, nekā līdz šim preseJa
valdība savā atbildē tikai"ar to var nākt priekšā, ko
viņa ir paziņojusi laikrakstos, tad jau jāsaka: labāk
nenākiet ar tādu atbildi sevi aizstāvēties un noliekict
savas pilnvaras.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim. Ļ -\ f

J. Rubulis (Latgales darba partija): Augstais ļ
nams! Es parakstīju šo pieprasījumu nevis tadeļ, kā
Zemgaļa kungs te teica, lai demonstrētu spēkus vienai
otrai parsonai, lai traucētu Zemgaļa kungam mieru,
— tā ir garšas lieta, kāda katram ir — bet lai noskai-
drotu to, kāds valdībai ir bijis pamats parakstīt šo
svarīgo aktu, ar kuru tika ierobežotas pilsoņu tiesī-
bas. Mums ir zināms, ka 1.maija svētki ir ne tik vicu
strādnieku svētki, bet ari valsts svētki. Es nešau-
bos par to, ka valdībai, parakstot šo noliegumu var-
būt bij zināms pamats drošības labā noliegtvisadus
gājienus un sapulces zem klaja gaisa, jo pēdējā laika
mūsu labā spārnanacionālisti netik vien kā presē, bet
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pat atklāti darbos ir pierādījuši savu aktivitāti, pie-
kaudami atsevišķas personas, tā uzbrukdami veselām
organizācijām. Valdībai, domājams, viņu darbība, vi-
ņu nodomi bij tuvāk pazīstami un tāpēc tā darīja to,
kā jau sacīju, varbūt ir tam zināms pamats. Bet to
mums vajaga noskaidrot un paskaidrot ari atklātībai,
kāpēc tas ir noticis, kāpēc ir tikušasierobežotaspilso-
ņu brīvības tiesības, jo viens, kas ir jākonstatē,ka šāda
bēdīga parādība lai nebūtu par precedentu turpmā-
kos gados maija svētkos. Lai neatsauktos nākošos
gados, ka tādā un tādā gadā, tāda un tāda valdība
noliedza mums kuru katru gājienu,kuru katru svētku
svinēšanu un tāpēc mēs, atsaukdamies uz šo prece-
dentu, varam to pašu darīt. Mums ir jākonstatē, lai
tas nebūtu par precedentu uz visiem laikiem, bet ja
šinī gadījumā ir bijuši pamatoti iemesli uz to, tad val-
dība lai paskaidro, kas tieši ir bijis, kur tas cēlonis ir

meklējams un kur ir atrasts. Bet ja nav bijis, tad kā-
pēc tas ir darīts. Kā mūsu frakcija izturēsies tālāk
pie interpelacijas pieņemšanas vai noraidīšanas, at-
karāsies no tā, kādu atbildi dos valdība.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies? Nobalsošanā nāk jautājums par
pieprasījuma pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par pieprasījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pieņemšanu. Beidzot lūdzu
piecelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par pieprasījuma pieņemšanu nodotas
63 balsis, pret pieņemšanu 10 balsis un atturējušies 5.
Pieprasījums pieņemts un tiks virzīts tālāk kārtības
rullī paredzētā kārtībā.

Prezidijs liek priekšā šīsdienassēdi slēgt. Iebil-
dumu nav? Pieņemts. Nākamā sēde otrdien pīkst.
5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9 vakara.)

V. sesijas 4. sēde 1924. gada 6. maija.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valdības at-
bilde uz pieprasījumu; likums par telpu īri, 2. lasījuma
turpinājums; likums par Latvijas teritorijas iedalīša-
nu apriņķos, 3._lasījums; papildinājumi likuma par da-
žām pārgrozībām aptieku atvēršanas kartība. Talak
turpināsies agrāk izziņotā, vel neizspriesta dienas
kārtība.

Saeimas prezidijam iesniedzis deputāts Rancans
lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 4.—20. maijam. Pre-
zidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? At-
vaļinājums skaitās par piešķirtu.

Ministru prezidents piesūtījis papildinājunm pro-
jektu likumā par nekustamu īpašumu koroborešanu
sakarā ar agrārās reformas likumu. Prezidijs liek
priekšā nodot to juridiskaikomisijai. Iebildumu nav?
Nodots juridiskai komisijai. Ministru prezidents pie-
sūtījis likumprojektu par opija un citu narkotisku vie-

lu ievešanu, izvešanu un tirgošanos ar tām. Prezi-
dijs liek priekšā nodot tirdzniecības un rūpniecības
komisijai. Iebildumu nav? Nodots tirdzniecības un
rūpniecības komisijai. Ministru prezidents piesūtījis
likumprojektu par kara ministra tiesībām noteikt, kā-
das uz valsts aizsardzību attiecošās ziņas turamas
slepenībā. Prezidijs liek priekšā nodot juridiskai un
kara lietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots minē-
tām komisijām. Tālāk ministru prezidents piesūtījis
Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas
galvenā konferencē IV. sesijā pieņemtos pārgrozīju-
mus pie Versaļas miera līguma 393. panta un citu mie-
ra līgumu attiecīgiem pantiem, kurus ministru kabi-
nets pieņēmis šī gada aprilī. Prezidijs liek priekšā
nodot ārlietu un sociālās likumdošanas komisijai. Ie-
bildumu nav? Nodots minētām komisijām. Tālāk
ministru prezidents piesūtījis lēmumu par to, kādas
statistiskas un citas ziņas par izceļošanu, ieceļošanu
un emigrantu transportēšanu piesūtāmas starptauti-
skam darba birojam. Prezidijs liek priekšā nodot
ārlietu komisijai. Iebildumu nav? Nodots ārlietu
komisijai.

Tālāk ministru prezidents piesūtījis rakstu, kurā
paziņo, ka valdība dos atbildi uz iesniegto pieprasī-
jumu šī gada 6. maija plenārsēdē. Vārdu atbildes do-
šanai lūdz ministru prezidents Zamuels. Vārds mi-
nistru prezidentam Zamuelam.

Ministru prezidents V. Zamuels: Augstais nams!
Pieprasījums, kurš iesniegts valdībai par manifestā-
ciju aizliegumu 1. maijā, dod man iespēju noskaidrot
aizlieguma motivus un tādēļ pieprasījums no šī vie-
dokļa, pēc manām domām, ir tikai apsveicams. Val-
dībai bija ziņas par nemiera gatavošanu 1. maijā jau
labi sen atpakaļ. Starp citu notikumi Matisa ielā ari
savā ziņā bija uzskatāmi kā priekšspēle, kā mēģinā-
jums, kuram vajadzēja sekot ģeneralkaujai 1. maijā.
Tomēr valdība neuzskatīja par vajadzīgu sakara ar
šīm ziņām un ari sakarā ar Matisa ielas notikumiem
aizliegt sapulces zem klajas debes_s un aizliegt gājie-
nus pa ielām; bet apriļa otrā pusē sāka ienākt kon-
krētas, noteiktas ziņas par tālākiem soļiem no pret-
valstisko organizāciju un grupu puses, kā ari no legālo
organizāciju puses, kuras bija nodomājušas uzstāties
1. maijā. Šīs ziņas nāca no dažādiem avotiem un
piespieda valdību mainīt savu stāvokli pret 1. maija
svinībām. Šos avotus es varētu minēt. Tie bija:
vispirms ziņas, kas nākušas no politiskās apsardzes,
tad ari ziņas no prefektūras, no Rīgas pilse-
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tas komandantūras, tad ari no galvenās cietumu val-
des, no kādas drošas privātpersonas — kuras vārdu
aiz saprotamiem iemesliem es nevaru minēt, bet kura
bauda manu pilnīgu uzticību — un ari no preses. Šīs
ziņas attiecas uz dažādām grupām; vispirms uz ko-
munistiem un uz aprindām, kas viņiem līdzi jūt.tad ari
uz fašistiem un uz nacionalistiskām organizācijām,ku-
ras uzskata par iespējamu apkarot sociāldemokrātiju
un sociālismu ar fiziskas varas līdzekļiem. Es īsuma
apstāšos pie galveniem faktiem. Komunisti sāka iz-
platīt proklamācijas. Es pats saņēmu dažus eksem-
plārus. Tie gan bija ar novecojušu saturu, runāja par
agrāro likumu, bija datēti ar 1923. gadu, bet tagad iz-
sūtīti. Bija sagatavota ari proklamācija 1. maijam un
uz pašasproklamācijas atzīmēts, ka izgatavoti 15.000
eksemplāri Spartaka drukātavā. Pie satura es tuvāk

, neapstāšos. Tas ir vispār zināms, vērsts tiklab pret
pilsonību, kā ari pret sociāldemokrātiem un pret val-
dību. Viens teikums varbūt pelna zināmu ievērību.
Tur ir teikts, ka sāksies cīņa, kurā strādniecība neap-
stāsies pusceļā, bet vedīs to līdz galam. Par dažiem
arodniekiem, kuri zināmā mērā jūt līdzi komunistiem,
bija ienākušas ziņās no pašu strādnieku aprindām, ka
šie arodnieki gatavo demonstrāciju 1. maijā. Tālāk
sāka organizēties mūsmājas fašisti, kuri bija nodibi-
nājuši zināmu šūniņu nacionālā kluba paspārnē un ari
bija proklamējuši aktīvu uzstāšanos 1. maijā. Tad
nacionālais klubs, kurš jau savos uzsaukumos un sa-
vu sapulču lēmumos pastāvīgi bija ieņēmis ļoti asu
un nesamierināmu stāvokli pret sociāldemokrātiem,
sakarā ar Matisa ielas notikumiem, bija lēmis ignorēt
tagadējo valdību, nesarīkot gājienu uz Valsts Prezi-
dentu, demonstratīvi atturoties no tā (tā ir mana pie-
zīme, pašā lēmumā tās nav), bet oficiāli neuzstāties,
jokluba darbībai valdība uzmanīgi sekojot. Tomēr at-
zīst par vēlamu slepenu masu aģitāciju. Tālāk ebreju
organizācija — kulturliga, bez tam ari Rīgas arod-
biedrību centrālais birojs nolēmuši demonstrācijās
piedalīties, aizrādot starp citu uz to, ka sagaidāmi uz-
brukumi no fašistiem, ka neizbēgami kautiņi un pat
apvērsuma mēģinājumi. Sakarā ar to ir izstrādāta
zināma gājiena programa, kura noteikti aizrāda uz to,
ka būs cīņas un ka vajaga attiecīgus cīnītājus nostā-
dīt zināmā kārtībā, lai katru uzbrukumu atsistu. Tik-
lab mūsu kreiso, kā ari labo partiju preses orgānos
bij pastāvīgi lasāmi nepārprotami aizrādījumi, ka 1.
maijā notiks cīņas un ka uz tām laikus jāgatavojas.
Te bij starpsauciens, kuru es gan labi nesadzirdēju,
attiecībā uz ziņām, kuras valdība bij saņēmusi no gal-
venās cietumu valdes. Ziņas bij tādas, ka sagaidāmi
nemieri un demonstrācijas, ja ne pašā cietumā, tad
cietuma tuvumā. Es domāju,cietumu virsvalde gan ir
kompetenta spriest par šādām lietām. Bez tam bij
ziņas, ka sagatavotas kādas 300 pudeles ar ķīmiskām
vielām, jādomā smirdošām, un ka tās laidīs darbā.
Visi šie norādījumi pamudināja valdību,kā teikts, re-
vidēt savu agrāko principielo stāvokli. Ka šis lē-
mums, ko valdība vēlāk ir pieņēmusi, ir bijis pareizs,
uz to norāda tie fakti, kuri ir oficieli atzīmēti 1. maijā
un kurus man ir izsniegusi prefektūra. Te es atzī-
mēšu tikai tos, kuri gan, katru par sevi ņemot, neiz-
rādās tik bīstami, tomēr dod diezgan skaidru ainu,
ka būtu norisinājies 1.maijs, ja būtu atļautas visas tās
pilsoniskās brīvības, par kuru atņemšanu te it kā
skumst un žēlojas pieprasījuma iesniedzēji. Marijas
un Lāčplēša ielu stūrī apcietināti 10 jaunekļi, kuri ir
trokšņojuši.Tas nu nebūtu vēl nekas sevišķs, bet šiem
10 jaunekļiem, pa visiern 10 kopā ir bijuši 3 pielādēti
revolveri, lai gan, ka zinām, ieroču nēsāšana 1. maijā
bij stingri noliegta. Ir bijuši 2 gadījumi uz ielām, kur
ir noplēstas pilsoņiem sarkanās lentītes. Kādas 6
personas trokšņojušas pie «Sociāldemokrāta" redak-
cijas un dauzījušas izkārtni. 1. maija naktī apturēta

kāda persona ar lielāku skaitu komunistu proklamā-
ciju. Nakti pirms 1.maija netālu no Turaidas ielas ir
atrastas 7 jaunas artilērijas distances trubiņas, ku-
rām ir zināms postošs spēks, un kuras var attiecīgi
izmantot. Tad, kā jums visiem būs zināms, nerau-
goties uz gājienu aizliegumu, tomēr ir notikuši mēģi-
nājumi, lai gan, pēc mana ieskata, neizdevušies mē-
ģinājumi, tādus gājienus sarīkot. Gājienus ir sarīko-
jušiatvaļināto karavīru biedrība un nacionālais klubs.
Policija šos gājienus ir izjaukusi tik tālu, ka šie gā-
jieni nav pieņēmuši lielāka stila manifestācijas rak-
sturu. Ja pēc šādas gatavošanās uz 1. maiju būtu
sastapušās divas procesijas, viena,kura svin 1. maiju
ka nacionālus svētkus, otra, kura svin to kā interna-
cionālus svētkus, tad iznākums būtu neapšaubāms.
Atmosfēra, bija tik tālu sakarsēta, gatavošanās no
abām pusēm ir notikuse tik reālā formā, ka kareivju
valodā runājot, flintes būtu gājušas pašas no sevis
vaļa. Valdībai bija jārēķinājas-ar pūļa psicholoģiju.
Ja atsevišķās organizācijas ir gatavojušās uz cīņu,
tad pec pazīstamā stratēģu lozunga tā vislabākā aiz-
stāvēšanās ir pretuzbrukums. Uz katru provokāciju,
apzinīgu vai neapzinīgu, abas puses atbildētu, klūpot
viena otrai virsu. Paredzot šādu sadursmju varbū-
tību, valdība bija uz tam ari pienācīgi saga-
tavojušos, bija izstrādājusi noteiktu iekšējās
aizsardzības plānu. Bija mobilizēti visi polici-
jas rezerves spēki, bija ari soļi spreti, lai va-
jadzības gadījuma panāktu karaspēka palīdzību. Val-
dība bijaun ir pārliecināta, ka ar katru nekārtību viņa
būtu tikusi gala, atļaujot ari manifestācijas. Bet at-
bildīgai valdībai bija jāskatās ari tālāk. Bija jādomā
par neizbegamam _ konsekvencēm sadursmju gadīju-
ma. Tas varēja būt dažādas, pēc gradācijas. Varēja
notikt atsevišķi nemieru gadījumi, miera traucējumi
no atsevišķarn personām. Tādus mēģinājumus viegli
un ātri likvidētu bez jebkādiem upuriem. No tāda
viedokļa skatoties, manifestācijas varēja atļaut. Bet
ievērojot plašos materiālus, kas bija ienākuši, un ie-
vērojot sabiedrības psicholoģiju, bija jādomā, ka ne
tikai notiks atsevišķu personu mēģinājumi, bet dažu
organizāciju jau iepriekš konspiratīvi sagatavota uz-
stāšanas, ka tiks ierautas cīņās lielākas, plašākas
masas. Ari tāda gadījuma policija varbūt tiktu ar
savu uzdevumu gala, tomēr upuri varētu būt ir no
uzbrucēju, ir no policijas puses, ir no mierīgu pilsoņu,
atgadījuma liecinieku, puses. Šādi upuri katrā ziņā
nebūtu veļami, ja policija būtu bijusi spiesta lietot
ieročus, lai aizstāvētu to valdības prestižu, par kuru
pieprasītāji ta norūpējušies. Gan otrādi. Tālāk bij
jārēķinās ar to varbūtību, ka policija ar savu uzde-
vumu netiktu gala,ka šīssadursmes izplēstos lielākos
apmēros un būtu jāsaucpalīgā karaspēks. Karaspēks
izpildītu bez šaubām valdības uzdevumu, bet lietojot
ieročus, izlejot asinis, nonāktu tādā stāvoklī, ka bez
šaubam_zināma ena uz viņu kristu. Šīs parādības
neatkarīgi no upuriem, ienestu zināmu demoraliza-
ciju karaspēka vidu. Tādēļ izšķiroša nozīme bija
mušu kara ministra un armijas komandiera atzinu-
miem, ka plašāki nemieri ir iespējami, un tādu ne-
mieru likvidācijā iejaukt karaspēku nebūtu vēlami.
Labāki noliegt manifestācijas, nekā nostādīt tādā
stāvoklī mūsu karaspēku, kuram jāstāv ārpus parti-
jām, ārpus politikas, un kurš nedrīkst tikt iemaisīts
pilsoņu cīņās. Šisaizliegums no pieprasījuma iesnie-
dzējiem, cik tas redzams no stenogramām, atzīmēts
it kā _ valdības vājība. Aizliedzot manifestācijas, es
domāju, valdība nav pierādījusi savu vājību, bet pie-
rādījusi spēku tai ziņā, ka viņa nav palaidusies tikai
uz saviem fiziskiem iespaidošanaslīdzekļiem, ka viņa
nav mēģinājusi laist tos darbā bez tiešas vajadzības.
Valdības vara ir abējpus griezīgs šķēps, kurš pilsoņu
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sadursmēs var ķert vainīgos un var ķert ari mazāk
, vainīgos un pat nevainīgos. Protams, ka neatbildī-

gai opozīcijai ir viegli teikt, ka valdība, aizliedzot
manifestācijas, ir apdraudējusi it kā pilsoņu brīvības,
mazinājusi pat valsts izpildu varas cieņu u. 1.1,u. 1.1.,
bet atbildīga valdība tais apstākļos citādi rīkoties
nevarēja. Un ja nu ņem ari lietas likumīgo pusi ap-
skatīt, tad — ko valdība ir darījusi? Viņa ir likuma
robežās, — vai nu šo likumu domā kā pastiprinātas
apsardzības noteikumus, vai likumu par sapulcēm,—
viņa šī likuma robežās ir izlietojusi attiecīgā momentā
savas pilnvaras. Nupat minētā likuma par sapulcēm
17.pants nepārprotami saka, ka vajadzības gadījumā
iekšlietu ministrs pats ar savu varu var aizliegt at-
klātus gājienus pa ielām, ja tie apdraud vispārēju
mieru. Saprotams, ka valdības universālais aizlie-
gums,kurš attiecas uz visu Latviju, iziet no šī likuma
rāmjiem, bet tas saskan ar pastiprinātas apsardzības
noteikumiem, kuri attiecīgas pilnvaras ministrim dod.
Katrā ziņā ari pēc būtības liela starpība nav starp
šo 17. pantu un pastiprinātas apsardzības pilnvaru
izlietošanu. Manas personīgās domas ir tādas, ka
šo aizliegumu varēja attiecināt tikai uz Rīgu, par
kuru bija ienākušas jau no manis pievestās ziņas.
Bet no otras puses saprotams valdības stāvoklis, jo
tās organizācijas, kuras es minēju, ir cieši saistītas
ari ar provinci, viņām tur ir savas nodalās, un paši
galvenie darbinieki varēja katru bridi atstāt Rīgu
un ierasties ar visu savu štābu kaut kurā citā lielākā
Latvijas pilsētā un tur sarīkot tos nemierus.pretku-
riem bij attiecīgi soļi sperti Rīgā. Tad vēl jāaizrāda,
ka pēc valdības ziņām šis minētais aizliegums sa-
biedrības plašākās masās nekādus pārmetumus nav
izsaucis un sabiedriskā doma šo soli nekādā ziņā
nenosoda. Tālākais jautājums pieprasījumā skan: kā-
dus soļus valdība nodomājusi spert, lai nodrošinātu
pilsoņu tiesību izlietošanu turpmāk?

Es jau aizrādīju, ka valdība rīkojusies saskaņā
ar apstākļiem. Šie apstākļi nebij valdības radīti.
Attiecības starp partijām nav iespaidojamas no val-
dības puses. Ja bija zināms degošs materiāls pašā
sabiedrībā, tad par to valdība visumā vainojama nav.
Gan varētu prasīt no valdības, lai turpmāk visus
ekscesus, visas nelojalās parādības organizācijās,
kuras pastāv un kuras vēl varētu dibināties, lai tādas
pārtrauktu. Te es varu dot valdības skaidru atbildi,
ka valdība tagadējos apstākļos neuzskata par vaja-
dzīgu nākt ar jaunu pieprasījumu pagarināt pastip-
rināto apsardzību. Tā galīgi izbeidzas 15. maijā.
Viņu varētu pārtraukt jau 8. maijā, kad nāks spēkā
jaunais likums par kriminālo policiju, bet katrā ziņā
pagarināšana nenotiks. Bet gan valdība uzstāsies
tiklab pret nacionālām, vai pareizāki nacionalistis-
kām, kā ari pret internacionālām organizācijām, ku-
ras ved pretvalstisku aģitāciju. Jāaizrāda, ka da-
žas no nacionalistiskām organizācijām savukārt at-
rod morālisku atspaidu tais aprindās, kuras ir ne-
mierā ar tagadējo valdību, piekopj opozīciju par
katru cenu un izlieto šīs nacionalistiskās organizā-
cijas kā ieroci cīņā pret valdību. Ari nelojalie pa-
ņēmieni no nacionalistisko organizāciju puses, vien-
alga vai tie vērsti pret valdību, vai pret kārtību, tiks
apkaroti no valdības ar visiem līdzekļiem. Šīs or-
ganizācijas kā tādas es neuzskatu par bīstamām
valsts drošībai, bet gan atzīstu, ka valdībai ir no-
pietni jāseko viņu darbībai un katra nenormāla pa-
rādība, kas iziet uz mūsu valsts pamatu graušanu,
jāapkaro, un tas notiks. Man vēl jāpieved viens ap-
stāklis, ko es palaidu garam, ka tas solis, ko mes
te bijām spēruši no Latvijas valdības puses, tas pats
ir sperts citās valstis: Vācijā, Itālijā un pat Grieķijā,
pa daļai ari mūsu kaimiņu valstī Igaunijā. Pagājuša
gadā Igaunijā bij aizliegtas manifestācijas viscaur.

Tāpat ka pierādījums tam, ka šis solis bija vietā, ir
jāpieved Polija. Tur gājieni pa ielām un demon-
strācijas vispārīgi nebij aizliegti un, kā zināms, tur ir
bijušas ļoti asas sadursmes ar asins izliešanu un ļoti
bēdīgam sekām. Valdība, aizliedzot manifestācijas,
ir sasniegusi savu mērķi: 1. maijs ir noritējis kārtīgi
un, protams, tagad pēc, tā sakot, sagaidītas, bet pār-
ciestas vētras, kuras attīstīšanās ir aizkavēta, patei-
coties valdības soliem, tagad, protams, ir viegli teikt,
ka varēja izvēlēties ari citus līdzekļus. Es domāju,
ka tie paši pieprasījuma iesniedzēji, ja viņiem būtu
bijis zināms tas materiāls, par kuru es te runāju un
ja viņiem būtu jautāts priekš 1. maija, vai viņi, kā ap-
zinīgi pilsoņi,_ atzīst par iespējamu atļaut manifestā-
cijas, es domāju būtu devuši negatīvu atbildi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar kār-
tības ruļļa 106. pantu atklātas debates. Vārds ?
Salnajam. <% vj ;• Jt

j ? » «-
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Augstais 'nams! Bez šaubām,neviens nevarēs nostrīdēt to tēzi,

kuru uzstādīja godājamais ministru prezidenta kungs,
protiet, ka valdībai ir dota vara, ir dotas zināmas tie-
sības un ja valstī rodas draudošs stāvoklis, ka valdī-
bai šis tiesības un vara ir jāizlieto. Šī tēze ir abso-
lūti pareiza. Bet tikpat pareizi ari ir tas, ka pie ārkār.
tejiem līdzekļiem, kādi bez šaubām ir pilsoņu brīvī-
bu jerobežošana, valdība var ķerties tikai un vienīgi
zināmos izņēmuma gadījumos. Apskatot pagājušā
gada maija notikumus no šī augstā katedra mums jau
nacas konstatēt un aizrādīt valdībai, ka labāk varbūt
viņa būtu toreiz noliegusi gājienus Rīgā, nekā pielai-
dusi tas asiņainas sadursmes, kuras norisinājās un
kuru aculiecinieki mēs bijām uz Esplanādes un ap-
kārt viņai. Viss jautājums pastāv iekš tam, cik tie-
šam draudoši, cik nopietni apstākļi ir valstī, kad val-
dība miera un kārtības uzturēšanas labā ķeras pie
ārkārtējiem līdzekļiem. Šoreiz tad nu ari ministru
prezidenta kungs mēģināja celt augstam namam
priekša to materiālu, kuram vajadzēja it kā attaisnot
tos līdzekļus, kurus ministru kabinets un iekšlietu
ministra kungs bijaizlietojuši šī gada 1. maija svēt-
kos. Ka jus redzējāt, aina no pirmā acu uzmetiena
tika mums attēlota diezgan drausmīga. Saskaņā ar
ministru prezidenta kunga paziņojumu ministru ka-
binetam esot bijis zināms jau aprila sākumā, ka da-
žādas organizācijas rīkojoties uz provokācijām un
uzbrukumiem. Talak viņam esot bijis zināms, ka šie
uzbrukumi un varbūtējas provokācijas varētu novest
pat līdz valsts apvērsumam. No sākuma ministru
kabinets neesot piegriezis tam lielu vērību, ari pēc
Matisa ielas notikumiem — nē. Bet pēc tam, aprija
otra puse, kad ienākušas vēl noteiktākas un plašākas
ziņas, tad ministru kabinets stāvokli atradis par pā-
rak nopietnu, lai uzturētu 1. maijā kārtību ar para-
stiem līdzekļiem un neķertos pie ārkārtējiem paņē-
mienierm Bet japalūkojamies _ drusku tuvāk šinī
materiāla, ko cēla mums priekšā ministruperzidents,
tad vispirms uzkrīt sekošais. Viena liela dala no šī
materiāla nenes tādu raksturu, kurš raksturotu, ka
valsts tiešam būtu atradusies apdraudētā un kritiskā
stāvoklī. Ja zināmas organizācijas ir taisījušās uz
gājieniem, ja viņas nav gribējušas darīt to un to —
te, piemēram

^
aizrādīja uz kādu nacionālo organi-

zāciju, kura pec ministru kabinetā ienākušām ziņām
esot nolēmusi neiet pie Valsts Prezidenta/tad šīs pa-
rādības ir tādas, kuras vēl nekādi neraksturo stāvo-
kli par ārkārtīgi draudošu, par tādu, ka vajadzētu
ķerties pie tik drastiskiem līdzekļiem, kā pie pilso-
nisko brīvību ierobežošanas. Bet ministru prezi-
denta kunga paskaidrojumam bij vēl otra dala. Tā
bij ta daļa, kurabij minēts, ka zināmas organizāci-
jas, tiklab no galējās kreisās, no komunistu puses, kā
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ari no zināmiem nacionalistiskiem elementiem esot
gatavojušās ar ieročiem rokās uzbrukt viena otrai
vai uzsākt cīņu savā starpā. Vispirms pakavēsi-
mies pie bažām attiecība uz komunistu organizācijām
pie varbūtējiem komunistiskiem satricinājumiem.
Par tiem tika runājis savā intervijā, janemaldos, ari
iekšlietu ministrs Birznieka kungs. Tagad, kad
ministru prezidents cēla priekša pārbaudītus mate-
riālus, izrādās tomēr, ka viņš varēja noradīt tikai uz
vienu faktu, proti, ka komunistu organizācijas esot
izplatījušas proklamācijas. (Starpsauciens pa labi:
„Viens cilvēks*!") — te saka viens cilvēks — varbūt,
bet tas tad bez šaubām, priekš valdības jo sliktāk!
Bet pieņemsim, ka to ir darījušas veselas organizāci-
jas. Es pielaižu, ka komunistu organizācijas tiešam
varēja izplatīt savas proklamācijas un uzsaukumus.
Bet pēc paša ministru prezidenta kunga vārdiem ko-
munistu uzsaukumi gan neesot'bijis nekas sevišķs.
Viņi esot bijuši uzrakstīti parasta komunistu gara.Kā
raksturīgu un iebaidošu viņš no tiem citiem citēja
tikai vienu teikumu, ka „strādnieki _ vedīs savu cīņu
līdz galam un nepaliks pusceļā". Jā, kungi, šo frāzi
jūs variet atrast ne tikai komunistu proklamācijas,
to jūs variet atrast ari sociāldemokrātu proklamāci-
jās, to variet atrast kuras katras arodbiedrības uz-
saukumos. Šī frāze neko nesaka. Viņajieruna par
to, ar kādiem līdzekļiem, ar kādiem paņēmieniem šī
strādniecības cīņa tiks izcīnīta. Tā tad, jašai frāzei
vajadzēja raksturot pastāvošo stāvokli partadu, ka
valstij draudēja nopietni satricinājumi, tad jāsaka, ka
šī frāze un līdz ar to še citētā proklamācija neruna

' absolūti neko, kas varētu attaisnot valdības rīcību.
Tālāk aizrāda, ka nacionālās organizācijas esot gri-
bējušas uzbrukt. Vēl vairāk, viņas to esot pieradīju-
šas ar faktiem. Tika minēti Matisa ielas notikumi.
Šiefakti mums visiem zināmi. Par tiern mums sava
laikā nācās jau runāt, nācās tos notiesāt un apstā-
ties pie apstākļiem, kuri_ ir_ noveduši mūsu valsti pie
šādām nevēlamām parādībām, kādas izpaudās Matisa
ielā. Bet pielaižot, ka patiesi ir bijuši zināmi ele-
menti, kas ir vēlējušies par kuru katru cenu mēģināt
izsaukt provokācijas, tomēr paliek neskaidrs viens —
vai tad apstākļi visā republikā ir bijuši tik nopietni,
vai šīs organizācijas ir bijušas cīņas gatavība visa
Latvijā un vai nekādā ziņā ar parastiem līdzekļiem
nevarētu tikt ar viņiem galā ari provincē? Vai, lie-
tojot parastos līdzekļus, cīņa ar noziedzīgiem elemen-
tiem būtu saistīta, kā ministru prezidenta kungs tei-
ca, ar veltīgu asins izliešanu ari pagastos, miestos un
mazās pilsētiņās? Netieši ministru prezidents pats
ari Uz šo jautājumu deva noteiktu un skaidru atbildi.
Viņš pateica, ka pēc viņa personīgām domām, — do-
māju, ka viņš uzstājās kā ministru prezidents un ne

, kā Zāmueļa kungs, — tā tad pēc ministru prezidenta
domām visā valstī neesot vajadzējis noliegt 1. maija
gājienus, nevajadzējis noliegt 1. maija tradicionelo
svinēšanas kārtību, kāda tā ir bijusi parasta līdz šim,
kā Satversmes Sapulces sanākšanas un ka strādnieku
starptautiskās solidaritātes svētku dienā kopš Latvi-
jas pastāvēšanas. Tā tad šeit ministru prezidenta
kungs pats ir-atzinies, ka kabinets — mīksti izsako-
ties — ir drusku šāvis strīpai pāri, ka runa par de-
monstrāciju un sapulču noliegšanu varētu būt tikai
atsevišķās vietās, bet nekādā ziņā ne visā valstī. Mēs
daudz maz pārzinām Latvijas vispārējos apstākļus,
lai gan mums nav to aģentūru ziņu, kurām vajaga
bez šaubām būt ministru kabinetam un attiecīga re-
sora vadītājam. Bet ari bez šām aģentūras ziņām
katram ir skaidrs viens, ka ja jau nu varēja būt runa
par kādiem nopietniem nemieriem, ja varēja būt runa
par tām sekām; kuras šeit tik rožaini attēloja ministru
prezidenta kungs, ja šie gājieni tiktu atļauti un vaja-

dzētu izsaukt karaspēku, tad visu to var attiecināt
tikai uz mūsu valsts lielpilsētām. Prezidenta kunga
tēlotās briesmas varēja draudēt Rīgai un — sliktākā
gadījumā Liepājai. Uz visām citām Latvijas vietām:
pilsētām, miestiem, laukiem u. t. t. viss tas lielais
bubulis, ar kuru šeit mūs baidīja ministru prezidenta
kungs, visas tās attēlotās lielās briesmas patiesībā
atkrīt, viņas ir liekas un pilnīgi bez pamata. To, kā
jauredzējām, tagad bija spiests atzīt un no šī augstā
katedra apliecināt ari pats ministru prezidenta kungs.
Ka stāvoklis valstī nav bijis apdraudēts, to rāda ari
notikumi pēc 1. maija, jo kā gan izskaidrojams tas,
ka pēc tam, kad 1. maijs nosvinēts, viss pagājis tik
klusu (jo kapsētā vienmēr klusums) ari tagad dažas
dienas pēc 1. maija viss ir tik mierīgi. No vienas pu-
ses pirms 1. maija valstij draudējušas lielas briesmas,
veselas atsevišķas lielākas iedzīvotāju grupas gata-
vojušās uz valsts apvērsumu un — no otras puses —
šodien, 6. maijā, visā valstī ir priekšzīmīgs miers un
kārtība, nekas nav dzirdams pat par nopietniem po-
litiskiem arestiem. Varēja sagaidīt, ka vismaz tagad,
gandrīz nedēļu pēc 1. maija mūsu valdības iestādes
būs atklājušas kādas nebūt sazvērnieku organizāci-
jas, kuras ar savu darbību būtu vērsušās pret mūsu
valsts- iekārtu, jo ja jau sazvērestība visā valstī tiek
gatavota, tad, acīm redzot, ka šādas sazvērestības
izvešana nav nemaz iedomājama bez plašākas un
lielākas organizācijas. Un taču mums līdz šai dienai
nav nekas zināms, ka kaut kur šādas organizācijas
būtu atklātas, ka tās būtu likvidētas. Absolūti nekas
nav dzirdēts, ka šādas organizācijas būtu uzietas ari
mūsu republikas lielākos centros, Rīgā un Liepājā,
par kuru likteni sevišķi bij nobažījies ministru pre-
zidenta kungs, teikdams, ka taisni šais pilsētās varē-
juši izcelties visdraudošākie nemieri. Pieņemsim to-
mēr, kaut uz īsu laiku, ka viss uz mata tā varēja no-
tikt, kā teica ministru prezidenta kungs, pieņemsim,
ka viss no viņa attēlotais ir pareizi, bet tad paceļas
jautājums, vai valdības uzdevums nebija tūliņ jau

. aprīļa mēnesī, pirms 1. maija uzstāties pret noziedzi
gām arganizacijām un elementiem, lai, neapdraudot
pilsoņu tiesības, jau priekšlaikus izbēgtu no varbū-
tējiem satricinājumiem mūsu valsts dzīvē? Vai val-
dības uzdevums nebija rūpēties par to, lai valsti ap-
draudošie spēki tiktu iznīcināti pašā savā sākumā?
Bet valdība nav to darījusi. Viņa, pēc paša ministru
prezidenta atzīšanās, ir mierīgi ļāvusi šīm organizā-
cijām attīstīties un ir gaidījusi, kamēr pienāks 1.
maijs. Bet lai nu tagad pašā 1. maijā cīnītos ar var-
būtējiem sarežģījumiem, ar varbūtējiem konkrētiem
sacelšanās un ielu cīņu gadījumiem, valdība ari nav
ķērusies pie noziedzīgo elementu likvidēšanas, bet
pie pilsoņu brīvību apcirpšanas. Šādu valdības po-
litiku nevar atzīt par pareizu. Ja valdībai bija zi-
nāms, ja viņai bija pārbaudītas un drošas ziņas, ka
atsevišķas personas vai pat veselas organizācijas
gatavo nopietnus nemierus un -satricinājumus valstī,
tad miera un kārtības uzturēšanas labā valdībai bija
jau priekšlaikus jārūpējas un jāsper visi vajadzīgie
soļi, lai noziedzīgās personas izņemtu iz pilsoņu vi-
dus un likvidētu sazvērnieku organizācijas. Tādā
kārtā būtu likvidēti nemiera pamati, uz kuriem varēja
izaugt kādi nebūt nopietni satricinājumi. Valdība
turpretī to nav darījusi, viņa pat nav mēģinājusi to
darīt. Taisni otrādi. Viņa ir atradusi par labāku iet
pretēju ceļu un ķerties pie visu pilsoņu brīvību un tie-
sību aizskāršanas un ierobežošanas.

Tagad paceļas sekošais jautājums: kādas garan-
tijas augstam namam sola valdība, ka viņa turpmāk,
ja tā atradīs zināmus spēkus, kuri varētu apdraudēt
valsts drošību, valsts stabilitāti, kādas garantijas
valdība dod, ka viņa cīnīsies ar pašiem šiem ārdo-
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šiem speķiem un nevis ar pilsoņu tiesībām? Kādas
garantijas valdība dod augstam namam, ka nākotnē
visas pilsoniskas brīvības varēs pilnīgi, plaši un admi-
nistratīvam iegribam neierobežoti izmantot? Šeit,
izņemot vārdus, izņemot deklarāciju mums vairāk ne-kas netika pateikts. Mums pateica, ka valdība ar se-
višķu enerģiju, ar sevišķu uzņēmību sekos visām tām
organizācijām,kuras gribētu satricināt mūsu valsts pa-
matus, ka viņa bus bez žēlastības tikpat pret galējām
kreisam nelegālam organizācijām, kā ari pret galē-
jam labam organizācijām, legālām jebnelegālām. Bet
atļaujiet, kungi, šaubīties par šo deklarāciju un vārdu
nopietnību. Ari līdz šim šādas un viņām līdzīgas de-
klarācijas mes esam dzirdējuši vairākkārt. (Sau-
ciens pa kreisi: „Meierovica valdībā!") Nē, it sevišķi
jūsu valdība, tagadēja Zamuela valdībā. Pirms 1.
maija mums jau nāca ar deklarācijām iekšlietu mini-
stra kungs un paziņoja, ka valstī viss ir mierīgi un
kartīgi. ka visi Latvijas pilsoņi — pie kādām grupām
un kādam politiskam organizācijām, cik tālu viņas ir
legālas un atļautas, pie kādām tie ari nepiederētu, --
ka visi viņi varēs svinēt Savus svētkus kā pienākas
un piederas. Patiesībā dzīves īstenība turpretim rā-
dīja pavisam ko citu. Viņa šo deklarāciju samīdīja,
viņa tai pārvilka krustu pāri. Vēl vairāk kad šī val-
dība stājas pie stūres, tadari viņa daudz, loti daudz
ko solīja, starp citu piemēram, ka sociālās likumdo-
šanas lauka ta uzturēs status quo. Diemžēl, dzīve
atka.1 radīja pavisam ko citu, un loti īsā starpsesiju
laika valdība 81. panta kārtībā pasteidzās izvest
„mazu" revīziju darba laika likumā. Un tiešām ir
loti raksturīgi, ka tai pašā laikā viena no stiprākām
un pat jāsaka, pati stiprākā no koalīcijas partijām,
kreisie sociālisti, cieta klusu, cieta klusu, kā ūdeni
mute ieņēmuši, it kā nekas nebūtu noticis. Kreisie
sociālisti radīja tādu ģīmi, itin kā kad viss iet tādās
sliedes, ka pienākas un ir vajadzīgs. Tā tad līdz šim
visas tagadējas valdības deklarācijas nav bijušas no-
pietnijjemamas. _ Līdz šim pati valdība savā neilgā
prakse ir parūpējusies par to, lai viņas deklarācijas
sabiedrība un ari Saeimas deputātu kungi neņem no-
pietni. Vai pec tam mums paliek kādas garantijas
ša vārda īsta nozīmē par to, ka nākotrfē nekādas tā-
lakaspolitiskas brīvības ierobežošanas nedraud?
Varbūt šīs garantijas mums dod tagadējās koalīcijas
sastāvs? Ari uz šo jautājumu, diemžēl, jādod nega-
tīva atbilde, jo par šādu negativu atbildi parūpējās
jau pie šī pieprasījuma iesniegšanas pats demokrā-
tiskā centra liders, Zemgaļa kungs. Toreiz viņš savā
runaar viņam piemītošu retu politisku bezrūpību iz-
saucas: „Kungi, līdz nākošam 1. maijam mēs parū-
pēsimies gādāt, lai spertu attiecīgos solus!" Viņš,
likās, pat nebij sapratis ap ko lieta grozās, lai gan
jautājums bij skaidrs, jo ja valdība pret saviem solī-
jumiem un deklarācijām bij bijusi spiesta spert pre-
tējus soļus un ierobežot pilsoņu tiesības, tad katram
pilsonim ir tiesība prasīt, lai dotu garantijas, ka turp-
māk, nt.un parīt, netiek ierobežotas ari citas līdz šim
neaizskartas pilsoniskās brīvības. Bet Zemgaļa
kungs uz to ar apbrīnojamu bezrūpību pasaka, ka vi-
ņu valdība parūpēsies līdz nākošam 1. maijam, lai
to varētu mierīgi svinēt. Nē, Zemgaļa kungs, mums

- politiskās brīvības nav vajadzīgas tikai 1. maijā. Tās
ir tās,dēl kurām Latvijas demokrātija cīnījās vēl zem
cara valdības. Tāpēc jāprasa garantijas, lai valdība
viņas neapcirptu līdz 1. maijam, citādi var izrādīties,
ka nākošā gada 1. maijā no šāmbrīvībām nekas vairs
nebūs pāri palicis. Jūs, Zemgaļa kungs, tanī pašā
laikā bijāt loti norūpējušies par maziniekiem. Jūsu
valdība ar zināmu aizliegumu esot gribējusi no kaut
kā viņus paglābt. (Jautrība.) Atļaujiet, Zemgaļa
kungs, maziniekiem pašiem par sevi rūpēties, un Jūs
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rūpējaties labāk vairāk par savupolitisko partiju untagadējo valdīb
^

tas bus pareizāki un priekš Jums
ari politiski gudrāki. Paliekvēl mani draugi pa kreisi.
(Jautrība.) Viņi, bez šaubām, ir viena loti demokrā-
tiska partija, kura ne tikai vārdos, bet ari darbos ir
pieradījusi, ka ta stāv par demokrātiju. Un tomēr
raksturīga bija šoreiz viņas izturēšanās šai jautājumā.
Šī ļzturešanas radīja viscaur zināmu svārstīšanos,
zināmu nenoteiktību. Kreisie sociālisti šai jautājumā
atradās tāda stāvoklī, kuru varētu raksturot ar pār-
frāzētu krievu parunu: „i gribas, i duras!". Viņi
paši nezināja, ka izšķirties. Kad mums pietrūka pa-
rakstu interpelacijas iesniegšanai, mana frakcija grie-
zās oficiāli pie kreiso frakcijas priekšstāvjiem ar lū-
gumu dot vajadzīgos parakstus. Tad viens atbildēja
ar kategorisku ne, bet otrs jau teica: ja pieprasījums
versts pret vienu ministri, tad mes dosimsavus parak-
stus, bet japret visu ministru kabinetu, tad ne. Kā zi-
nāms, pieprasījums varēja būt vērsts ne pret atsevišķu
ministri, bet gan tikai pret visu valdību. Tādā kārtā
kreiso parakstuszem interpelacijas mēs nedabūjām.
Sī jūsu izturēšanas liek nopietni padomāt par to, cik
nopietni gribiet jūs, kungi pa kreisi, cīnīties pret tām
nevēlamam tendencēm, kādas ir valdībā, t. i. pret topolitiku, kura varēja valstī radīt tādu stāvokli, ka
miera un kartības uzturēšanas labā vajadzēja ķerties
pie pilsonisko brīvību un tiesību apcirpšanas. (Sau-
ciens pa kreisi.) Bus vel. (Jautrība.) Un raksturīga
bija ari tauzstašanas, kuru mušu draugi pa kreisi at-tīstīja sava prese pec gājienu un sapulču noliegšanas.No vienas puses viņi it ka nosodīja valdības soli, unviņu Liepājas „Stradnieku Avize" bija pat pateikusi
noteikti, ka šis noliegums esot kauna traips Latvijas
vēsture. Turpretim „Socialdemokratā" jau atradām
aizrādījumus, ka kreisie no sevis nevarot nokratīt
daļu no tas atbildības, kas uz viņiem ir uzlikta caur šo
valdības soli. Man liekas, ka abām šīm avīzēm ir
taisnība. No vienas puses, bez šaubām, šis valdības
solis ir kauna traips Latvijas demokrātijas vēsturē,
un tanī paša laika, jus, kungi pa kreisi, kā jūs ari ne-
gribētu atkratīties noatbildības par šo valdības rīcī-bu, jus no viņas vaļa netiksiet. Jūs esiet stiprākā
valdības partija, un uz jums gulstas ari atbildība par
to, ka. valsts politika nav ievirzīta tādā kārtā, kādā
tas būtu vajadzīgs. (Sauciens pa kreisi.) Jūsu pie-
nākums bija runāt par to demokrātiskam centram. Ja
pēdējais nesaprata, kas ir demokrātiskas un politi-
skas brīvības, tad jūsu pienākums bij gādāt par to,
lai viņš tas saprot. Vel vairāk, jums vajadzēja izlie-
tot ari savu lielo politisko iespaidu, lai valdību pie-
spiestu izvest dzīve šos demokrātiskos principus un
politiskas brīvības. To jus acīm redzot neesiet darī-
juši. Tāda kārta ne valdības atbilde uz pieprasījumu,
ne tas politiskais sastāvs, no kura sastādās tagadējā
koalīcija, mums nedod to garantiju, kuru mēs ar in-
terpelacijāprasījām. Augstam namam nav tikušas
dotas nekādas garantijas, ka turpmāk sistemātiski
neķersies pie politisko brīvību ierobežošanas, pie de-
mokrātijas apcirpšanas. Vel vairāk es gribētu teikt.
Ja palūkosimies dļezgan īsa tagadējās valdības vē-
sture, tadvel mazāk var rasties uzticība, ka šī valdī-
ba bus spējīga novadīt valsti tiešām demokrātiskā ga-
ra, tāda gara, ka to prasa mūsu valsts intereses. At-
cerēsimies, kad šī valdība tikko bija sastādījusies,
jau toreiz uz baumu pamata tika no atsevišķiem mi-
nistriem taisītas dažādas deklarācijas. Tika taisītas
deklarācijas par to, ka valstī sagaidāmi kaut kādi sa-
tricinājumi. Kas tas bēdīgākais — sakarā ar šīm
baumām tika pat atsevišķas iestādes apbruņotas un
pastiprināti apsargātas. Dažas dienas vēlāk šiem
pašiem ministriem nācās izskaidroties, ka nekādas
briesmas valstij nav draudējušas, ka viss uztraukums
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radīts uz pašas valdības vīru nedibinātam bailēm no
kaut kā. Man liekas, ka ari šinī gadījuma, kur tika
noliegti 1. maija gājieni, kur tika noliegtas sapulces
zem atklātas debess, ka ari te vairāk lomu spēle val-
dības bailes nekā nopietni apsvērti it ka draudošie
apstākli valstī. Ievērojot visu sacīto, es varu taisīt
tikai vienu slēdzienu: nevar sagaidīt valsts kuģa dro-
šu vadību tādā garā, kā to prasa Latvijas demokrā-
tija, visas mūsu republikas intereses, no valdības, ku-
ra pati paniku rada un vēlāk no šīs viņas pašas radī-
tās panikas nebīstas. Tāpēc mazinieku frakcijas vārda
man jāpaziņo, ka ministru prezidenta atbilde mus ne-
apmierina.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies? (Rude vicām pieteicoties pie vār-
da zālē jautrība. Sauciens pa labi: „Lūdzam, lū-
dzam!" Rudevics: „Nav nemaz tik grūti!")

*y A. Rudevics (sociāldemokrāts): Aizliegumu, ku-
ru ministru kabinets ir devis attiecībā uz 1. maija de-
monstrācijām, mana frakcija neuzskata par represiju
pret strādniecību, bet gan par zināmu vēlēšanos no-
vērst varbūtējās nekārtības,par kurām manistru pre-
zidenta kungs te runāja. Tikai var celties jautājums.,
vai patiešām tādas nekārtības ir draudējušas, vai ir
bijuši vajadzīgi tik asi līdzekļi šo nekārtību novērša-
nai, kādus valdība ir lietojusi. Uz šiem jautājumiem
es gribu mēģināt atbildēt. Bez tām ziņām, kuras
ir valdībai, ari man un manai frakcijai ir pietiekoši
pamatotas ziņas, ka 1. maijā ir gatavoti uzbrukumi

. strādnieku demonstrācijām Rīgā. Man liekas, ka ne
es viens un mana frakcija vien to zin, kā šādi uzbru-
kumi ir gatavoti. To savā laikā diezgan labi saprata
ari dažimazinieku frakcijas priekšstāvji un man šķiet,
zināja ari citi, še pa labi sēdošikungi. Nav ari no-
slēpums,ka š.g. 1.maijā tika savilkti no laukiem Rīgā
dala lauku aizsardzībnieku, kurus varēja redzēt stai-
gājam pa Rīgas ielām ar šautenēm plecos. Ko viņi
še meklēja? Pēc visām tām ziņām, protama lieta,
varēja pacelt jautājumu par to, vai nenoliegt 1.maijā
demonstrācijas Rīgā? Varbūt, kungi, ja šogad šīs
manifestācijas nebūtu noliegtas, mums nāktos runāt
ne par pašu noliegumu, bet gan nāktos runāt par lī-
dzīgiem notikumiem, kādi norisinājās pagājušā gada
1. maijā, kad labā spārnā valdīja ļoti liela jautrība, bet
šogad turpretim nevalda tāda jautrība, bet valda diez-
gan liela noskumšana. (P. Kalniņš no vietas: „Kapa
klusums!" Starpsauciens no labās puses.) Ak, kad
valdība būs gāzta, tad tik jūs sāksiet priecāties? Tai
pašā laikā mēs bijām pārliecināti, ka 1. maijā nacio-
nālistu gājienam no strādnieku puses nekādi uzbru-
kumi nedraudēja. Protama lieta, mēs nevaram atzīt
ari to soli, kāds no valdības ir sperts attiecībā uz visu
Latviju. Tā pēc mūsu domām ir dārga cena, par kādu
pirkts 1.maija miers. Bez tam no provinces pilsētām
nebija nekādu ziņu par nemieru gatavošanu un ari
valdības priekšstāvji nepieveda nekādus argumentus,
kāpēc pārējās Latvijas pilsētās vajadzēja noliegt gā-
jienus, tur viņi varēja mierīgi notikt. (Sauciens no
Lindiņa.) Tur es esmu vienis pratis ar jums,Lindiņa
kungs, ka tur nevajadzēja noliegt, bet es jauneesmu
valdības priekšstāvisun nenostājos valdības aizstāvja
lomā un tāpēc nav par to ko brīnēties, ka es šo soli
nevaru atzīt.

Tālāk ir vēl viens loti kļūmīgs solis visā valdī-
bas politikā, sakarā ar 1. maiju, uz kuru interpelanti
pietiekoši neaizrāda. Tas ir iekšlietu ministra inter-
vija, kādas desmit dienas pirms 1. maija. Šai inter-
vijā viņš izteicās, ka nedraudot nekādi nopietni uz-
brukumi nevienam gājienam un ja tādi ari draudētu,
tad tikai no komunistu puses, bet ne no nacionālistu
puses. Ja nu pēc šādasintervijas valdībai, kurai zi-
nāmā mēra ir jāinformējas. un jāatbalstās uz iekš-

lietu ministra politiku, bija jātaisa šis aizliegums, tad,
protams, šeit ir vispirms liela pretruna valdības poli-
tikā, uz ko es gribu norādīt. Šāda politika tika pie-
kopta no iekšlietu ministra kunga, kuram taču vaja-
dzēja būt labi par visu informētam un par visu zināt
un ne tikai domāt un minēt par to, kas būs 1. maijā.
Vai nu viņš nav bijis pietiekoši informēts vaisliktākā
gadījumā kas vēl ļaunāks ir bijis, fakts tomēr ir tas,
ka viņšnav atradies savu uzdevumu augstumos. Se-
višķi, ja iekšlietu ministrs par 422. marta notikumiem
sacīja toreiz, ka tie sagatavoti un vadīti no nacionālā
kluba — par ko ari neviens nešaubās — tad pec tam
sacīt sabiedrības priekšā, ka mums nekas negatavo-
jas uzbrukt 1. maijā, izklausās loģiski ņemot pec ne-
patiesības. Tā tad, šinī gadījumā valdības politikā
ir bijis ļoti kļūmīgs solis, un te nav bijušas konsek-
vences un es domāju, ka šīs nekonsekvences cēlu-
šāsno tam, ka valdībai bijis jābalstāsuz iekšlietu mi-
nistra informāciju, kura vienā dienā ir tāda un otra
dienā citāda. Kā tas viss nebūtu bijis, mums jāņem
vērā tas, ka šodien valdības priekšstāvis mums ziņo,
ka gājienu noliegšana šogad nenozīmē, ka tas ne-
normālais stāvoklis turpināsies uz priekšu un ja pa-
stiprinātais apsardzības stāvoklis tiks atcelts, tad
visiem tiem administratīviem valdības lēmumiem uz
priekšu nevar būt vietas. Bet nevar skatīties uz šo
noliegumu tik vienkārši, kā to mēģināja nostādīt in-
terpelacijas iesniedzēji. Viņi grib ieraudzīt lietu ta,
ka, lūk, šis pēdējais valdības solis ir tas, kurš visu
ļaunumu Latvijā ienesis. Es turpretim domāju, ka
šis pēdējais solis pats par sevi vēl neraksturo to ļau-
numu, kāds pastāv sakarā ar mūsu pilsoņu tiesību

. ierobežošanu. Par šo pēdējo valdības soli var strī-
dēties — vai tādi noliegumi bij vajadzīgi vai ne. Es
neprotestēju pret to, ka tas tika darīts Rīgā, bet ne-
atzīstu, ka viņš Latvijā bij vajadzīgs. Visā Latvija
noliegums nebij vajadzīgs. Bet šim jautājumam ir
daudz dziļāks saturs. Te paceļas jautājums, kas tad
ir tie apstākļi Latvijā, kuri ir noveduši pie tāda stā-
vokļa, kurā valdībai vajaga tādus aizliegumus izdot?
Lūk, te ir tas jautājums, kuru jums visiem ļoti labi
vajadzētu saprast, bet kuru jūs šodien nevēlējāties
pacelt. Es jums mēģināšu to apgaismot. Bez šau-
bām Latvijā ir tādas sabiedrības grupas, kuras Lat-
vijas demokrātisko iekārtu neatzīst. Ari es negribu
ne mazākā mērā slēpt to, ka pirmos Latvijas pastā-
vēšanas gados tādas grupas nāca no kreisās puses,
— komunistiem, neviens nevar noliegt, ka tad tie bij
tie, kuri visaktīvāk uzstājās pret Latvijas demokrā-
tisko iekārtu. Bet, kungi, ja kas tagad runā par ko-
munistu briesmām Latvijā, tas vai nu nepareizi sa-
prot tagadējos apstākļus, vai apzinīgi viņus nepa-
reizi apgaismo. Ministru prezidents gan teica, ka
kaisītas ir proklamācijas, kuras aicinājušas uz de-
monstrācijām. Bet tas jau vēl nenozīmē, ka demon-
strācijas, ja tās ir likumīgi atļautas, ir noziegums un
to mēs nevaram uzskatīt par valsts iekārtas apdrau-
dēšanu. Un sevišķi, kad tika noliegti gājieni, tad ko-
munisti nebij tie, kas šo aizliegumu pārkāpa (sau-
ciens pa labi). Es pazīstu ari no ārējā izskata jūsu
ļaudis. Es protu izšķirt tos no komunistiem un tie,
kuri gribēja pārkāpt valdības rīkojumu, bija taisni
jūsu ļaudis, no nacionālā kluba. Tie sarīkoja „zosu
gājienu" uz Brāļu kapiem un mājās iedami dziedāja
„Melno kuili". Tie bija daži studenti un pa lielākai
daļai vidusskolu skolēni, kuri uzstājās pret valdī-
bas rīkojumu. Tas ir viens norādījums, no kuras
puses nāk noziegumi un no kuras puses tiek apdrau-
dēta valsts demokrātiskā iekārta. Pēdējos gados
tās grupas, kuras nav apmierinātas ar Latvijas de-
mokrātisko iekārtu, ir pūlējušās sacelt zināmu ku-
stību par šīs iekārtas grozīšanu, kaut ar varas lī-
dzekļiem. Tās nāk no labā spārna, tās nāk no tām
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š^ram, kuras te reprezentē labā spārna partijas,
kaut ari zem nacionālisma maskas, tas lietu negroza.1a ir ta pati šķiru cīņa

^
kuru jūs pret strādniekiem

vediet, tikai ar visbruīalakiem un visnegantākiem
līdzekļiem. Reakcionārai aģitācijai sekoja kaujas or-ganizāciju dibināšanas, kuras saucas par nacionā-
lām, ka, «Nacionālais klubs", «Tēvijas Sargs" un
«Nacionāla jaunatnes savienība", kuras visas kopā
saucas par fašistiskam organizācijām un cīnās ar fa-
šistiskiem cīņas līdzekļiem. Šīs organizācijas, kuras
bij nodibinājušas zināmu politisku plānu izvešanai,
attiecīgas šķiras un sabiedrības grupas nu izlietoja
savam šauram grupu interesēm un pa lielākai daļai,
savam saimnieciskam, savam materiālām un politi-
skam interesēm. Kur vien tik viņas nav darbā lai-
stas? Viņas ir laistas darbā no attiecīgām partijām
pret saviem konkurentiem veikalnieciskā ziņā, pret
«žīdiem", zem lozunga «nepērciet žīdu veikalos".
ino otraspuses, viņas ir laistas darbā pret streikojo-
šiem strādniekiem atkal to pašu žīdu u. c. uzņēmēju
intereses. Tad_, kad streikoja Liepājā, kad streikoja
Rīga ostas strādnieki, tad šīs grupas: klubi un na-
cionālas organizācijas, tika laistas darbā pret strei-
kojošiem strādniekiem, par labu žīdiem un viņu uz-
ņēmumiem un kad bija vajadzīgs kaut kādām parti-
jām un tam pašam grupām cīnīties pret sociāldemo-
krātiem, tad viņas tika laistas darbā ar kulakiem un
nažiem. Visi mes labi atceramies šo organizāciju
attīstību. Jus atcerēsaties 1922. gada 1. maiju, kad
jau gandrīz nogāja līdz atklātai kaujai. Tās bija tās
pašasorganizācijas un tas pašas grupas. Jūs atcerē-
saties pagājuša gada 1. maiju, kurš jau gandrīz pra-
sīja Iielakusupurus. Ta tad jus redziet, ka ir nodibi-
nājušas zināmas organizācijas un grupas Latvijā,
kuras saucas par nacionalistiskām, bet kuras nav
apmierinātas ar tagadējo valstsiekārtu un dara visu,
kas versts pret valsts_ interesēm un ja tagad runā
par to, ka var apdraudēt mieru un kārtību, tad ir pie-
tiekoši skaidrs, ka tie, kas 1921. g. maijā sarīkoja
lielu traci un kas pagājuša gada sarīkoja uz Espla-
nādes lielu kautiņu, tie bez šaubām ari šī gada maijā
rīkojas uz tādu pat kautiņu, ar vēl stiprākiem līdze-
kļiem. Ta tad redzat, ka nevajaga nemaz slepenas
ziņas, kas pierada, ka 1. maijā gatavojās uz kauti-
ņiem, bet uz to norāda zināma politiskās attīstības
gaita. Šīskaujas družinas un organizācijas būtu da-
rījušas to pašu ari šī gada 1. maijā. Tas ir fakts un
tagad ir jautajumsvai mums, kuri nebūt nenolie-
dzam šķiru cīņu ka tādu, vai mums katru reizi jā-
uzņemas cīņa ar rungām un ar nažiem. (K. Ulmaņa
starpsauciens.) Jums, Ulmaņa kungs, ir izdevīgi
uzņemties cīņu ari ar visnekrietnākiem līdzekļiem, jo
jums krietnāku līdzekļu nav, bet mēs viņu neuz-
ņemsim tapec.ka mums nav jābīstas ne no nacionā-
lisma, ne no jūsu idejām, jo ar tām jūs mums neko
nevarat darīt, ar tam jus mus nevariet apkarot. Jūs
tikai variet paradīt savu vislielāko neiecietību pret
internacionālismu un sociālistiem. Jūs variet gānī-
ties prese, bet ta ir parasta lieta. No ta mēs nebai-
dāmies. Tas pierada tikai jūsu_ idejisko nespēku,
jūsu ideju vājumu un ka pastiprinājums un papildinā-
jums pie ta ir tie brutālie cīņas ieroči, kurus jūs pret
mums gribiet_ lietot. Tādsjr stāvoklis. Par to, vai
i. maijajiekartības būtu cēlušās vai nē, par to nav
jāfilozofē, jo desmitām reižu šīs nekārtības ir jau
celtas. Otrkārt pavisam neapstrīdams ir tas, ka šīs
nekārtības pēdējos gados uz visas līnijas ceļ tikai
tā sauktie nacionalistiskie elementi. Nevienā vietā
jūs nevariet pierādīt, kur strādnieki būtu nekārtības
cēluši, kur viņi būtu sarīkojuši uzbrukumus, kur vi-
ņi būtu izgājuši uz Latvijas demokrātiskās iekārtas
grozīšanu ar tādiem līdzekļiem,kā jūs un jūsu draugi
pa labi to dara. Redziet, tas ir tas apstāklis no vie-

nas puses, kas noved mus pie apstākļiem, ka bija
labi jāpadomā par to, vai_ patiešām lietderīgi bija
Rīgā, t. i. mušu galvas pilsēta, kur ir lielākas masas
un lielāka kustība,_kur puses ir stiprākas, vai bija iz-
devīgi iet 1. maija uz ielas vai nē. Tas varētu no-
vest pie bēdīga fakta. Otrs iemesls, kurš šos ne-
drošos apstākļus sagatavoja, ir ta valdības politika,
kura visu laiku ieturēta attiecība pret šo noziedzīgo
kustību. Valdības politika vienmēr ir izgājusi uz to,
ka, ja no kreisas puses kautkas paceļas un traucē
mieruun kārtību, tad bez šaubām tiek izlietoti vis-
stingrākie līdzekļi. Kad tiek apkarots komunisms,
tad viņam līdzi tiek rauta daudz lielāka daļa nevai-
nī"-u strādnieku, ka sociāldemokrātu, arodnieku un
tārnl. Tad_ cieš ne tikai vainīgie, bet uz katra vai-nīga ari paris nevainīgu. Tā tad tur visi līdzekļi ir

, izlietoti un ka jau_ vairākkārt esam norādījuši, izlie-
toti stingrāk, neka tas būtu vajadzīgs. Bet ciktālu
šī cīņa izgājusi pret ršīm nacionalistiskām organizā-
cijām un viņu noziedzīgam tieksmēm, tur neviena
valdība nav pietiekoši stingrus līdzekļus izlietojusi.

Galu galā šo līdzekļu izlietotajā nav valdība, bettagadēja Saeima un ta sava sastāvā vienmēr ir bi-
jusi tāda, kasjr izturējusies gļēvi. Ja jūs, interpela-
cijas iesniedzēji, tagad nākat un sakāt, ka jūs gribat
taisīt pārmetumus valdībai un koalīcijai viņas taga-
dēja sastāva, tad jus, kungi, esat ļoti neloģiski, tā-dēļ, ka trīs gadus jus esat sēdējuši valdībā un kad
nacionalistiskas organizācijas ir perinājušas un attī-
stījušas savu darbību, jus neesat pratuši izlietot tos
līdzekļus, par kuriem jus šodien runājat un pēc kū-
ļiem saucāt. Ja jus butu pratuši tos izlietot, tad ari
tagadeja_valdība,_kas valda pagaidām tikai 3 mēne-
šus, nebūtu nostādīta tāda stāvoklī. Es gribu atzī-mēt tikai to, ka pagājušā gada maijā, kad mēs bijām
valdība un kad mes gribējām stingrus līdzekļus lie-
tot un kad ta saucama liela koalīcija izputēja pēc 1.
maija notikumiem, tad viņa izputēja taisni tāpēc, kames gribejain šos noteiktos_ līdzekļus izlietot pret
nacionalistiskam organizācijām, pret tām noziedzī-
gam parādībām, kas Latvija attīstās arvien vairāk,
bet jus, tagadējie interpelacijas iesniedzēji, bijāt tie,
kas nostājas tam pretī un visiem spēkiem mēģinājāt
panākt, lai sociāldemokrāti novaldīŠanas tiktu pa-
dzīti, lai jus tiktu pie varas. Tāds bij jūsu stāvoklis.
Jus neatbalstījāt mūs, lai spertu soļus oret tiem po-
licijas ierēdņiem, kas pagājušā gada 1. maijā atbal-stīja nekārtības. Toreizjus mus neatbalstījāt, bettagad nusakat, ka visa ta nelaime ir notikusi pēdējā
brīdī. Ta nav, kungi. Šī kustība ir attīstījusies vis-
maz 3 gados. Un es saku, ne tikai šī valdība savos
pirmos mēnešos, bet visas agrākās valdības un Sa-
eima sava vairākuma nav izradījusi pietiekoši dro-
smes un pietiekoši stingrības, lai ierobežotu šo ku-stību,ka viņa to ir darījusi attiecībā pret strādniecībuun komunistiem. Luk, tāds ir faktiskais stāvoklis:
no vienas puses zināms nemiers tanīs šķirās, kas ir
neapmierinātas ar savu tagadējo stāvokli Latvijā,
no otras puses ta gleva rīcība, kas ir izpaudusies' no
visam valdībām

^
kas nav spējušas savaldīt šo nozie-

dzīgo kustību, ka tas butu vajadzīgs. Tagad, runājot
par 1. maija manifestāciju noliegšanu, jāsaka, ka, ja
valdības politika uz priekšu var būt tikai tāda, kāda
ta ir bijusi līdz šim, tad uz priekšu 1. maijos mēs ne-
varam sagaidīt neko.citu ka vai nu kaušanos, vai
gājienu noliegšanu. Bet vel ir viena cita iespēja-
mība, kuru varam sagaidīt tad, ja izved dzīvē tos
vardus,_ tos solījumus,_ kurus valdības priekšstāvisdeva, jālieto visstingrākos līdzekļus pret tiem, kas
rīko un ceļ nekārtības.

Objektivi _ spriežot, par tiem bēdīgiem noliegu-
miem 1. maija, kurus ari es par bēdīgiem uzskatu,
nevar runāt tā, kā jus to darāt; proti, ka tagadējās

3*
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koalīcijas sastāvs ir vainīgs, ta koalīcija neiedveš
uzticību. Es velētos lai jus vel reiz naktu un pa-
sacītu, kurš sastāvs jums iedveš uzticību. Ja ari
mums šis sastāvs, par kuru jus runājat, nav devis
pietiekošas garantijas,_ tad tas sastāvs jau nu pavi-
sam tādas nedos (norāda uz labo spārnu). Mes iz-
lietosim visus līdzekļus, lai ar šī sastāva palīdzību
novērstu šo noziedzīgo kustību.

Priekšsēdētājs rr. Vesmanis: Vārds Jānim Ves-
manim.

j. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godāja-
, ļ mie deputātu kungi! Mums pastāv divi ceļi, pa ku-

l riem mes griežamies pie vaidiūas, ja mums vajauzigs
noskaidrot kādu jautājumu, kas attiecas uz vaiuibas
darbību, lai sadā vai tāda kārta so darbību iespai-
dotu, rirmais ceļš ir jautājumi, kurus uzstāda de-
putāti valdībai. 1as ir tāds nevainīgs ceļš, jo nekādas
traģiskas sekas pie šī ceļa nav sagaidāmas, pare-
uzamas. Pie jautājumu uzstādīšanas uzticība vai ne-
uzticība valdībai nav balsojama. Tur deputāti uz-
stāda jautājumu, valdība uz so jautājumu atbild, pie
kam ir iespējamas ari debates. Ta tad jautājums,
kas ir bijis neskaidrs, tiek noskaidrots, vai atkal ja
deputāti ir uzskatījuši par vajadzīgu uzklausīt augsta
nama domas vienā otrā valdības jautājumā, tau tas
notiek un valdioa var rēķināties ar augsta nama uz-
skatiem šajās lietās, ir ari otrs ceļš, un tas ir pie-
prasījums vai tā saucamā interpalacija. Pieprasī-
jima mērķis ir cits. Pieprasītāji negrib neko no-
skaidrot, viņiem jau viss ir skaidrs. Viņu mērķis ir
izteikt valdībai neuzticību. Parakstītāji jau iepriekš
savu pieprasījumu iesniegdami nosoda valdību un
grib panākt valdības krišanu. Es domāju, ka pietiek
ar to vien, ka interpelacijā ir sarakstīta no mazinie-
kiem, lai mums būtu skaidrs, ka tas tā ir domāts, ka
tas ir viņu mērķis, pēc kura viņi cenšas, savu in-
terpelaciju iesniegdami. Es negribu še runāt par
Latgales darba partijas priekšstāvjiem, kuri parak-
stījuši ari šo interpelaciju un, ka zināms, to darījuši
uz kaimiņu attiecību pamata, lai dotu maziniekiem
technisku iespēju vispārīgi tikt pie vārda, jo mazi-
nieku frakcija viena pati ir nepietiekoši liela, lai
iesniegtu interpelaciju, bet viņu dabīgie sabiedrotie,
kuri stāv aiz maziniekiem, atraduši par teicamu šo-
reiz palikt aizmugurē. (Sauciens pa kreisi: «Re-
zervē!") Ar šo interpelaciju mazinieki jau iepriekš
izsaka valdībai savu neuzticību, nosoda valdības rī-
cību sakarā ar 1. maija svētku gājieniem. Tas mums
bija skaidrs jau iepriekš Salnaja kunga runas, kura
viņš paziņoja, ka mazinieki neatrod valdības paskai-
drojumus par apmierinošiem un tādēļ balsos par ne-
uzticību valdībai. Par ko tad viņi nosoda šo valdības
soli? Interpelacijā ir divi momenti, uz kuriem grib
interpelacijas parakstītāji atbalstīties. Pirmkārt,
esot tikušas ierobežotas pilsoņu tiesības, pilsoņu brī-
vības, tiekot noliegti svētku gājieni 1.maija, un
otrkārt, kā to interpelacijas parakstītājs Salnaja
kungs paskaidroja, tas atstājot ļoti ļaunu iespaidu uz
ārieni, jo ārzemnieki esot ļoti ieinteresēti par to, ka
Latvijā 1. maijā notiekot svētku gājieni un ja tas ne-
notiek, par Latviju būšot slikts uzskats ārzemnie-
kiem. Vispirms par to brīvību ierobežošanu. Es
domāju,kungi, ka visiem ir skaidrs, ka nevienas reā-
las tautas un valsts intereses ar šo gājienu nolieg-
šanu nav aizskartas. Par velti še gaužas Salnaļa
kungs, ka esot laupītas šīs brīvības un ja tas varbūt
esot vēl pielaižams Rīgā, tad nekādi provincē neesot
drīkstējuši_ laupīt šo pilsoņu brīvību. Es saku, par
velti Salnaja kungs gaužas, jo taisni province ir
mazāk ieinteresēta šajos slienos, province, var
teikt, pavisam nav ieinteresēta šādos gājienos. Viena
otra liela pilsēta, varbūt Rīga, Liepāja, bet mazās
pilsētiņas un sevišķi laucinieki neko par šīm mani-

festācijām nezin un ari par viņam neinteresējas. Tā-
dēļ teikt, ka šeit būtu aizskartas kaut kādas reālas
valsts vai tautas intereses, nav nekāda pamata. Bet
nu, protama lieta, man mazinieki atbildēs, ka ta ir
principiela lieta, ka tas tomēr ir zināma brīvības
ierobežošana. Valdības uzdevums ir sargāt brīvī-
bas, neraugoties uz to, kādas intereses butu pašai
tautai pie šo brīvību izlietošanas_vai_neizlietošanas.
Es tam gribētu piekrist, tas varbūt tā ir. Patiesību
sakot, visas šīs manifestācijas ir tikai zināma pa-
raša, zināma tradīcija, varbūt ari jauka tradīcija;
mums ir daudz tādu tradīciju, piemēram, Ziemas
svētku eglītes (smiekli pa kreisi), šūpotnes Lieldie-
nās, meijas Vasarsvētkos, darvas muca Jāņos un
svētku gājieni 1. maijā. Protama lieta, ir_ nepat!- ,
kāmi, ka mums tādas patīkamas tradīcijas, tādas pa-
rašas tiek ierobežotas, bet kā es jau sacīju, reālas
tautas intereses no tam necieš. Bet pie visa ta
mum ir jāievēro vēl viena cita lieta. Es piekrītu tam,
ka valdības uzdevums ir sargāt šīs brīvās — pa-
šām par sevi tām nav liela nozīme un svars, bet
tauta pie tām ir pieradusi un tāpēc ir zināms sarūg-
tinājums tautā, ja šis brīvības liedz. Bet es saku,
ka ir vēl kāds cits valdības uzdevums, tas ir sargāt
pillsoņu personas neaizskaramību. Man liekas, ka
tā ir elementārāka un saprotamāka lieta nekā sargāt
pilsoņu manitestaciju brīvum Un ja nu valdībai ir
jānostājas šīs dilemas priekšā — vai atļaut manife-
stāciju brīvību, kur ir apdraudēta tomēr pilsoņu per-
sona, vai ierobežot manifestāciju brīvību un pasar-
gāt pilsoņu personu, tad man liekas, valdībai nebij
citas izvēles, kā noteikti nostāties par pēdējo — va-
jadzēja ierobežot pilsoņu manifestāciju brīvību, bet
vajadzēja tiem dot garantijas, ka netiek aizskarta
viņu persona. Es nedomāju ari, ka manifestācijas
varēja izvērsties par kaut kādu lielu traģēdiju, ka tur
notikumi varēja pieņemt traģisku unvisaī nopietnu
raksturu, bet ari vienkārša izkaušanās uz ielas vai
uz laukuma ir tomēr viena tāda lieta, kas katrā ziņā
tautu apkauno un, pēc mana ieskata, uz ārzemēm
atstātu daudz sliktāku iespaidu nekā manifestāciju
noliegšana, par ko runāja Salnaja kungs. Tā tad
mans uzskats ir, ka valdības pienākums bija šinī ga-
dījumā izšķirties par pēdējo, izšķirties par to, ko
viņa darījusi, tas ir, par manifestāciju noliegšanu.
Bet vai valdības bažas par sagaidāmiem 1. maija
notikumiem bijušas dibinātas? Es domāju, ka mums
nevajadzēja nepavisam noklausīties ministru prezi-
denta paskaidrojumu, visu to informāciju un visus
tos faktus, kas valdībai kļuvuši zināmi pirms 1. mai-
ja,,bet pietika ar to, ka sekoja presei, lai mums butu
bijusi skaidrība par to, ka tādas sadursmes ir neiz-
bēgamas. Es gribu jautāt mazinieku kungiem, vai
jūs tiešām nelasījāt «Brīvo Zemi" vai «Latvi", kas
tur izteikts atklāti un vēl vairāk, kas lasāms starp
rindiņām, lai saprastu, ka viss tas nav spējīgs uzla-
bot attiecības pilsoņu starpā, bet ka tas ved pieviena
mērķa, lai paasinātu attiecības pilsoņu starpā. Ja
pērnā gadā bija neizbēgamas sadursmes pie 1. maija
manifestācijām, tad kāds pamats bija šogad šaubī-
ties, ka pēc visas tās aģitācijas, kas tiek vesta ar
divām lielām rotācijas mašinām, nebūs vēl asakas
sadursmes. Tā tad, ja apsveram un saprotam_ to
sabiedrisko situāciju, tad nevarēja būt ne mazāko
šaubu par to, ka tādas sadursmes ir neizbēgamas un
ka nebija vajadzīgi pat tie fakti, uz kuriem atsaucās
ministru prezidenta kungs, lai saprastu, ka tie soļi,
kurus valdība spērusi, ir bijuši nepieciešami, ir bi-
juši pilnīgi vietā. Bet mazinieki — interpelanti, var-
būt, teiks: Nu labi, valdībai ir bijis zināms, ka mani-
festācijas izsauks sadursmes, bet valdība būtu bijusi
savu uzdevumu augstumos, ja viņa neskatoties uz
visu to, būtu atvēlējusi manifestācijas un butu ar to



73 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 4. sēde 1924. gada 6. maijā. 74

reālo speķu, kas viņas rokās, pratusi novērst šīs
sadursmes. Man liekas, ka uzskatīt valdību par
kaut ko tādu, kas ir visspēcīgs un var visu ko iz-
darīt, nenāktos un sevišķi nenāktos to darīt mazi-
niekiem, kuri visvairāk ir izmēģinājušies dažādos
ministru amatos, kā kaut kura cita frakcija. Man
jau pēc pagājušā gada maija notikumiem un ari vē-
lāk ir nācies norādīt uz to apstākli, ka valdība nevar
atturēt no izkaušanās divas grupas vai divas per-
sonas, ja viņas to sirsnīgi vēlas. Es gribētu jautāt—
Salnaja kunga nav klāt, tad varbūt kādam no viņa
frakcijas biedriem, kaut vai Dukura kungam, — vai
kāds varētu mūs atturēt no izplūkšanās, ja mēs abi
to sirsnīgi vēlētos? (Jautrība.). Es domāju, ka pat
tad, ja mums noliktu blakus pa policistam, mēs at-
rastu izdevīgu momentu viens otru paglaudīt; tāpēc
man liekas, ka tā ir tāda prasība, kuru nemaz val-
dībai nevar uzstādīt. Neaizmirstat, ka mūsu poli-
cijai ir kādi 200 kārtībnieku, bet tur, kur ir gājieni no
vairākiem desmitiem tūkstošiem, sakāt, ko tur var
kādi 200 kārtībnieki iesākt? Es pielaižu, ka ar šādu
spēku sadursmes var izbeigt, viņas likvidēt, bet pa-
darīt šādas sadursmes par neiespējamām vispār ne-
kāda policija nevarēs, un rezultātā arvien būs kāds
pārsists pakausis, vienam otram deguns asinīs, un
es domāju, ka tas mūsu kultūrai nebūtu nekāds gods,
kaut kas patīkams. Tādēļ, visu kopā saņemot, man
ir jāsaka viens, ka valdība ir pilnīgi sapratusi situā-
ciju, ir sapratusi stāvokli, ir sapratusi savus uzdevu-
mus un savus pienākumus un spērusi to soli, kāds
bija šai gadījumā nepieciešams. Bet interpelanti, kā
tas jau parasts, prasa, ko valdība domā darīt uz
priekšu, lai tādas lietas neatkārtotos. Man liekas,
ka šo jautājumu Salnaja kungam vajadzēja vērst
vispirms pašam pret sevi un mazinieku frakciju, jo—
šodien ir 6. maijs — taisni gadu un 2 dienas atpakaļ
pie šī paša katedra tas pats Salnaja kungs spridzi-
nāja petardes uz visām pusēm par to, ka valdība
nav bijusi savu uzdevumu augstumos un pielaidusi
tādas un tādas lietas. Kā zināms, pēc tam tā valdī-
ba, kura tā tika kritizēta, aizgāja un atstāja savu
vietu citai valdībai, kurai vajadzēja būt vairāk savu
uzdevumu augstumos. Šinī valdībā, kā jūs, kungi
ziniet, ļoti redzamu lomu spēlēja mazinieki, jo vi-
ņiem tur akurāt bija veseli 4 portfeļi; starp citiem
ari Salnaja kungs bija šinī kabinetā. Es gribētu jau-
tāt Salnaja kungam — žēl, ka viņš atkal nav iekšā —
ko viņškā kabineta loceklis pēc 1. maija notikumiem
pērnā eadā ir darījis, lai padarītu šādus notikumus
neiespējamus šogad. Man liekas, ka viņam uz to
būs jāieplēš rokas un jāpaliek atbildi parādā. Mums,
kungi, visiem ir zināms, ka tā valdība, kurā mazi-
nieki tik lielā skaitā iegāja, absolūti nekā nav darī-
juši, lai šādi notikumi šogad neatkārtotos. Bet gan
otrādi, tā valdība ir izaudzinājusi un attīstījusi ap-
stākļus, pie kuriem notika pērnā gada 1. maija no-
tikumi, un sagatavojusi šo notikumu atkārtošanos
šogad. Tā tad vispirms jānoraida šī interpelacijā un
šis jautājums uz pašiem maziniekiem: ko viņi ir da-
rījuši pēc pērnā gada diezgan bēdīgiem piedzīvoju-
miem, lai šādi piedzīvojumi neatkārtotos? Bet at-
griežoties pie šī jautājuma pēc būtības, mēs tomēr
nevaram paiet viņam tā klusu ciezdami garām, jo
parādība, kā te tas tika jau atzīmēts un pastrīpots,
ir tomēr loti nopietna, bēdīga, lai tur netiktu nekas
darīts, lai uz priekšdienām tamlīdzīgas lietas neat-
kārtotos. Man šķiet, ka bez tiem soļiem, uz kuriem
te norādīja ministru prezidenta kungs, uz vislielāko
stingrību, kāda ir pielietojama pret visiem tiem, no
no kuras puses, — no kura spārna tie ari nenāktu —
kas apdraudē mūsu valsts, ja ne patstāvību, tad vis-
maz mūsu valsts cieņu, slavu un godu, es saku, bez
šiem soļiem tomēr būs jāpārdzīvo diezgan ilgs laiks

vēl, lai šādas parādības, kas šodien mums vēl uz die-
nas kārtības, taptu par pilnīgi neiespējamām. Šīs
parādības nozīmē kultūras trūkumu. Daudzi caur
karalaika un visādu revolūciju pārdzīvojumiem iz-
gāja varbūt vēl vairāk ētiski norūdīti, bet bij ari
stipri daudz tādu vāja rakstura cilvēku, vāju eleme-
tu, kuri šos pārbaudījumus neizturēja un kuri ir no-
slīdējuši uz zema ētiskā un līdz ar to zema sabie-
driskā līmeņa. Bez tam Latvijā ir saradies daudz
tādu cilvēku, es gribētu teikt, avantūristu, kas pirms
Latvijas patstāvības par Latviju neko negribēja zi-
nāt, kas pat kaunējās svešās zemēs izdot sevi par
!;itviešiem, sabojāja savus vārdus, izdodamies par
aneliem, vāciešiem, francūžiem u. t. t. Tagad, kad
Latvija ir tapusi patstāvīga, daudzi no šiem cilvē-
kiem ir sanākuši mājās un, protama lieta, savas pa-
rašas viņi tik ātri nevar atmest. Šie cilvēki grib
snēlēt Latvijā kādu lomu. bet ar savu pozitīvu darbu
— patiesību sakot, ne pie kāda pozitiva darba viņi
rf; pieraduši — viņi nekādu lomu spēlēt nevar.
Tad nu jāniecina kaut kā citādi griezt uz sevi sabie-
drības uzmanību. To viņi panāk ar viņiem nepiede-
rošiem tituliem, saukdamies par profesoriem u. t. t.
Ja nu sabiedrība šos titulus atklāj un lieto viņus zosu
pēdiņās — ko nu darīt, kā griezt uz sevi vērību?
Tad uzvelk melnu kreklu. Ar to tomēr kaut cik
viņi atšķiras no pārējiem pilsoņiem, jc, ja viņi stai-
gātu parastā pilsoņu tēmā, tad uz šiem maziem vī-
riem nepiegrieztu nekādu vērību. Šiem cilvēkiem
vajaga spēlēt lomu, bet viņi paši par sevi ir tik nie-
cīgi, ka sen jau būtu nogājuši no skatuves, ja tie pie
diezgan noteicošām sabiedriskām aprindām, atbil-
dīgām sabiedriskām aorindām, nebūtu atraduši, tā
sakot, angažementu. (P. Kalniņš un A. Veckalns no
vietas: „Pareizi!"). Šādi cilvēki, diemžēl, ir izrādī-
jušies par veiklu ieroci dažu mūsu -politisko aprindu
rokās, un taisni šīs aprindas nostāda šos cilvēkus
tādā stāvoklī, ka viņi, neskatoties uz_ savu nožēlo-
jamo niecīgumu, tomēr ir spējīgi spēlēt diezgan ie-
vērojamu sabiedrisku lomu. Es saku, kungi, tas ir
kultūras trūkums, tas ir valstiskas un nacionālas ap-
ziņas trūkums, ka pie mums šādas parādības vel
iespējamas. Šie cilvēki iespiežas dažādās legālās
organizācijās, vēl ļaunāk, viņi iespiežas skolās pie
jaunatnes un tur samaitā, sabojā viņas dvēseli. Es
saku, tas viss ir mūsu kultūras trūkums, tās ir pēc-
kara sekas. Es negribu būt optimists un negribu
teikt, ka mēs šīm ļaunām parādībām drīz tiksim pāri.
Paies vēl viens otrs gads, kamēr šīs tumšās un bēdī-
gās parādības mūsu kultūras, sabiedriskā unjvalsts
dzīvē vairs nebūs. Varbūt pienāks vēl nākošā gada
1. maijs, es nezinu, kāda tad būs valdība, bet es do-
māju, ka ari viņa sapratīs savu stāvokli un jutīsies
spiesta noliegt tās pašas par sevi saprotamas pilso-
niskās brīvības, kādas pastāv kulturelās valstīs un
kur to izlietošana nenoved pie sarežģījumiem, sa-
dursmēm un tautas negoda. Visas šīs sadursmes
nav nekas cits, kā tautas negods. Tamdēļ visu sa-
cīto kopā ņemot es varētu izteikt valdībai tikai at-
zinību par to soli, ko viņa šai gadījuma ir spērusi,
tāpat varu izteikt savu nilnīgu piekrišanu tai valdī-
bas deklarācijai, kuru šeit sniedza ministru prezi-
dents, ka valdība uz priekšu ir nodomājusi spert
visstingrākos soļus, lai novērstu katru tādu parādī-
bu, par kādām šodien mums Šeit nākas tik plaši ru-
nāt. Tādēļ centra frakciju vārdājieku priekšā aug-
stai sapulcei pieņemt sekošu pārējas formulu; «No-
klausījušies valdības atbildi uz Salnaja un citu pie-
prasījumu sakarā ar 1. maija gājienu noliegšanu, Sa-
eima pāriet uz nākošo dienas kārtības punktu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klive (zemnieku savienība): Godājamie de-

putātu kungi! Pēc runām, ko noturēja Rudevics un
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Vesmaņa kungi, visiem ir skaidrs, ka attiecīga iz-
līgšana ir notikusi, nepieciešamais vairākums valdī-
bai ir nodrošināts un mūsu zeme valdīs atkal uz
priekšu miers un kārtība (Saucieni no centra: «Slik-
tāki ari nevar būt!"). Es gribu konstatēt, ka tas zi-
nāmā mērā atraisa rokas tam frakcijām, kuras ne-
piedalās ne pie interpelacijas iesniegšanas, ne pie
viņas parakstīšanas, bet kuras dabīgi spiestas pa-
turēt sev brīvas rokas un skatīties, ka tādus gadīju-
mus, kā 1. maija svētku noliegšana, novērtēt. Ja
sociāldemokrātu un centra izlīgšana nebūtu notikusi,
varētu visu to iztulkot tā, ka, redz, priekša stāv val-
dības gāšana, — untamdel jaruna. Tagad viss tas
jau ir noticies, vairākums ir sadabūts, tas svara
vairs nekrīt un mēs varam objektīvi apskatīt noti-
kumus, izņemot varbūt tās grupas, kuras ieintere-
sētas par kuru katru cenu aizstāvēt valdības darbību
un to viņas rīcību, kas novedusi pie 1. maija gājienu
aizliegšanas. Ja tagad stājamies pie šo notikumu
novērtēšanas pēc tam, ko mums sacīja ministru pre-
zidenta kungs, tad sakiet, uz kādiem iemesjiem lai
atsaucas. Man šķiet, tas pat neizdevās Salnaja kun-
gam, kā sociāldemokrātam, kurš protams ari gri-
bēja ielikt argumentācijā vairāk sajūsmas iekša, ne-
kā ministru prezidents. Patiesi jāsaka, ari Salnaja
kungam tas neizdevās. Neizdevās tamdel, ka nebij
iemesla noliegt svētkus. Kad uz viena ielas stūra
ap 10 cilvēku sacel troksni un uz otras ielas sešas
personas sanāk kopā, viena persona izkaisa komu-
nistu proklamācijas, kuras starp citu pagājušā gadā
drukātas vai policija atradusi 1. maijā pie trīs per-
sonām pielādētus revolverus, tas ir loti nepietiekošs
iemesls. Atrast iekš visa tā tādas lietas, kas varētu
būt mums draudošas, kas valstī var apdraudēt sa-
biedrisko mieru un kārtību, nevar. Stāstiet, kas nu
o'ribiet vai ministru prezidenta kungs, vai Salnaja
kungs, tas viena'jra. Latvijas valstij un tautai drau-
došus anstāklus jūs še atrast nevariet. To mums ari
nepūlējās iestāstīt Rudevica kungs, jo ari viņam ir
lieta skaidra. Vispirms krīt svarā tas lielais nai-
vums no valdības puses. Ārkārtīgi liela naivitate
ir nākt ar tādiem pierādījumiem un iztaisīt no tiem
bubuļus. (Saucieni pa kreisi.) Tad jau nu vajadz_eja
norādīt ministru prezidentam uz aizlieguma sekām.
Be' ministru prezidents pie tā neapstājas, viņš tikai
norādīja, ka noticis _ gājiens uz Bralu kapiem. No
otras puses atvaļināto karavīru gājiens ari noticis.
Kādas briesmas tad nu ir notikušas? Nekādas. Tikai
ministru kabinets ir nobijies. Tā tad mums ir jāatzīst,
ka nopietna iemesla gājienu aizliegumiem nav bijis.
Bet jaministru kabinets to darījis, tad pirmais nepie-
ciešamais, kas bij jānoskaidro ir tas, ka ministru ka-
binetam vajadzēja redzēt, pret ko viņš uzstājās, un
vajadzēja mācēt izšķirt valsts graujošos elementus
no tiem, kas iet mierīgi uz Brāļu kapiem un valsti
neapdraud. Vajadzēja aizliegt gājienus, kas ir kaitīgi
Latvijas valstij un neaizliegt tos, kas demonstrē par
Latvijas varenību, par viņas spēku un uzplaukšanu
(saucieni pa kreisi), Nu, kungi, kreisie sociāldemo-
krāti, vai nu jūs te oficiāli atklātības priekša uzve-
diet teātri, ka zemnieku savienība un mazinieki — ir
viens vai ārpus Saeimas, aiz muguras vediet sarunas
par apvienošanos, tas mūs neinteresē (saucieni pa
kreisi). Kreisie sociāldemokrāti un mazinieki!!
Nevajaga apstrīdēt lietas, kas notiek. Tas nav pa-
reizi. Vajaga atzīt politisko faktu vienmēr. Bet nu
atkal pie lietas. Kā jau es teicu, ja aizliegts, tad
vajaga zināt, ko var aizliegt un ko var atļaut, bet
ministru kabinets nav atradis par vajadzīgu tam pie-
griezt vērību. To ari ministru prezidents atzīst, ka
provincē nevajadzēja aizliegt, bet tomēr aizliedz.
Bet demokrātiskā valstī tā rīkoties nevar. Par to
jau mēs esam daudz runājuši un ari simtkārt un

desmitkārt runājuši priekšstāvji no kreisas puses.
Tas ir viens. Otrs jautājums, kas krīt svara, ir tas,
ka ministru prezidents, — no ta varbūt to ari ne-
varētu prasīt, — bet gan no koalīcijas aizstāvjiem,
no Rudevica un Vesmaņa kungiem, kādi ir bijuši tie
cēloņi un iemesli, kas noveda pie patriotisko manife-
stāciju noliegšanas 1. maijā. Rudevics atrod daudz
iemeslus, kas pēc viņa domām rāda, ka pretvalstiska
kustība nākot no labā spārna. Bet kamdel viņa nāk
no labā spārna, kur ir tie iemesli, uz to Rudevica
kungs neturēja par vajadzīgu atbildēt. Te nu ir lieta
tāda, ka viena Saeimas deputātu dala ir tanīs maldī-
gos ieskatos, ka ar tagadējo valdības koalīciju varot
vājināt zemnieku savienības iespaidu zeme, un ta
kā zemnieku savienība esot tā lielāka pilsoniska
frakcija, tad samērā ar to, cik daudz mazināsies vi-
ņas iespaids zemē, tik daudz varētu cerēt uz savu
mērķu sasniegšanu varbūt kreisie sociāldemokrāti
un varbūt ari demokrātiskais centrs. Šī dominējoša
ideja iet caur tiem darbiem un tai politikai, ko ved
tagadējā valdība un ko atbalsta kreisie sociāldemo-
krāti. Pēc manas pārliecības tā ir liela kļūda un
maldīšanās. Kamdēļ tā ir kļūda? Tas ir aplams ie-
skats, ka jūs domājiet, ka ar tagadējas valdības pa-
ņēmieniem varētu mazināt zemnieku savienības ie-
spaidu. Tas pavisam nav tā. Taisni tas fakts, ka
jūs tagad bijāt spiesti ķerties pie' policejiskiem līdze-
kļiem, aizliedzot 1. maija gājienus, tas rada, ka jus
faktiski jau esiet kapitulējuši sabiedrības domas
priekšā. Jūs esiet sevi nostādījuši tāda stāvoklī, ka
jums nav vairs tās sabiedriskās autoritātes, nav tas
sabiedriski — ētiskās idealitates, kas politikā nepie-
ciešama un kam jūs varat stādīt pretirn tikai rupju
brutālu policijas varu. Tagad iesim tālāk. Ja mes
redzam, ka ar tādiem līdzekļiem jūs zemnieku sa-
vienības iespaidu mazināt nevariet, ko tad jus pa-
uākiet? Pielaidīsim pat to varbūtību, ka jus patiesi
vājiniet zemnieku savienības iespaidu, bet vai tad
tā jūs demokrātiju nostipriniet? Te nāk Rudevica
klints un ari ministru prezidents tam_piekrīt un saka,
ka zemnieku savienībai ir aģenti visā zemē, viņa pa-
liek stiprāka un aug jau 3 gadus. Ta tad jus zem-
nieku savienību nevis putiniet uz demokrātiska
centra rēķina, bet to stipriniet. Vel vairāk, jus var-
būt ari audzināt jaunus elementus, jaunas grupas,
kuras patiesi nav mierā ar tagadējo kartību. Un tas
ir tas lielais neloģiskums starp to, ko jus vēlaties
un tiem līdzekļiem, kādus jūs lietojat. Te jus nevis
stinrinat demokrātiju un Latvijas valsti,_bet noteikti
viņu graujat un strādājat pret to. Un jāsaka, ka ar
apžilbinošu ātrumu aug mūsu valstī tādas organizā-
cijas un grupas, kas sāk ieskatīt, ka nav labi tas un
nav labi cits, ka viss, ko valdība dajra, ir nepareizi.
Un citādi tas ari nevar būt un ja mēs drusku nove- .
rosini lauku cilvēkus un viņu psicholoģiju, tad, viņi,
vienkārši nesaprot, kas tas ir: kreisie sociāldemo-
krāti paši valdībā nesēž, bet valdību atbalsta^

Un
no otras puses, kas tie ir par pilsoņiem, kas būdami
valdībā, izved visu tā, kā sociāldemokrāti liek
priekšā. (Jautrība.) Jūs par to varat smieties,
bet lauku cilvēkam tas saprotams nav. Es ieteiktu
jums, kas sēžat šeit ^alvas pilsētā, drusku pabraukāt
pa laukiem un parunāties ar lauku cilvēkiem. Tad
jūsnāksat pie tās pašas atziņas, ka citādi nevar but.
Jo kā citādi var izskaidrot to, ka lielā dala no bez-
zemniekiem stājas nacionālā klubā? (A. Vec-
kalns no vietas: «Labi samaksā!") Es domāju, ka
nevar visas parādības izskaidrot ar maksāšanu, tad
jau varētu ari teikt, ka Krievijā revolūcija notika
tāpēc, ka par to tika maksāts. Es domāju, ka ta g_an
nevar spriest. Tā tad tā ir jūsu griba ar tagadējo
politiku demokrātisko valsti nevis stiprināt, bet pa-
tiesībā to graut. Tās ir jūsu politikas sekas. Un nu
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tagad nākas jautāt, kamdēļ tāds līdzeklis, kā gājienu
aizliegšana, bija vajadzīgs. Pirmajos valsts pastāvē-
šanas gados, kad zemē apstākli bija vēl daudz ne-
mierīgāki, šīs demonstrācijas varēja noritēt mierīgi,
bet divas reizes, kad valdībā piedalās sociāldemo-
krāti, notiek sadursmes. Tas rāda, ka ir dažas gru-
pas, kurām nevajaga ķerties pie valdīšanas. (Jautrība
un aplausi.) Nu, redziet, ja šīm grupām gribējās par
visu varu valdīt, tad nevar neko darīt: sabiedrība to
novērtē. Varbūt tas ir nepareizs novērtējums, bet
tur jūs neko nevariet darīt. Jūs nevariet cilvēkam
neko ieskaidrot, ja viņš jums netic. Tagadējā koalī-
cija resp. lielākā partija viņā, sociāldemokrāti, iziet
uz to, ka vajaga atbalstīt valdību, kurai cits nekas
nav aiz muguras kā vienīgi policija. Saeimā pie in-
terpelacijas iesniegšanas vēl piecēlās 11 deputāti, t.
i. tikpat daudz, cik ministru. Tikai 11 deputātiem no
tām aprindām, kas aiz valdības stāv, ir bijis skaidrs,
kamdēļ valdība rīkojās 1. maijā tā un ne citādi. Tā-
pēc ir dabīgi, ka ministru prezidents nāk un saka:
mums jāatbalstās uz policiju un karaspēku, jo citādi
var būt sadursmes un asins izliešanas. To ministru
prezidents pareizi saka. Tikai viena autoritāte ir
jums palikusi pāri: policijas vara (starpsauciens).
Izlasiet stenogramu cauri, ko Zamueļa kungs ir sacī-
jis. Ir neapstrīdami pēc viņa domām, ja pielaistu ma-
nifestācijas, tas novestu pie sadursmēm un atbildīgai
valdībai tās taču jānovērš. Tā tad valdībai nav au-
toritātes, izņemot policiju un varu. Tas ir par maz.
Te vairs ētikas nav. Ari jūsu valdībai vajadzīga sa-
biedriska piekrišana, viņas uzticība, sabiedrības au-
toritāte. Šo jūs, 11 kungi, kas sēžiet centrā, nevariet
dabūt un ari sociāldemokrāti, kuri dod par tik, cik jūs
tiem maksājiet, paši nav skaidrībā, ko darīt. Divi
dienas līdz 1. maijam viņi sludina, ka jāiet gājienā,
bet pēdējā brīdī sabīstas, nāk pie kabineta un lūdz, lai
gājienus noliedz. Te nu mēs nonākam pie smagākā
un īstā iemesla. Ja pastāv valdība, aiz kuras nestāv
nekas vairāk kā mechaniski sakopots balsu vairā-
kums, aiz kuras nestāv sabiedrības autoritāte un at-
zīšana, bet gan tikai policijas vara, tad,protama lieta _,
valdībai nav citu līdzekļu, kā katrā mazākā kustībā
un katrā nacionālistu šūniņā redzēt bubuli, kas ap-
draud viņas eksistenci un valdība lieto līdzekļus, kā-
dus ne tuvu nav vajadzīgs lietot. Kur varētu tikt
cauri ar daudz vienkāršākiem līdzekļiem, tur ieved
aplenkšanas stāvokli. Taisni šī rīcība ir tā. kas au-
dzina kā sēnes pēc lietus tādas organizācijas, pret
kurām jūs gribat cīnīties. Vai tad jus nopietni ticat,
ka kādu idejisku kustību var apspiest ar policejiskiem
līdzekļiem? Nepavisam nē, jūs paši nezin cik reizes
esiet teikuši,ka sociālismu ar policejiskiem līdzekļiem
apspiest nevar un pareizi to esiet pateikuši. Tagad
jūs nākat un prasāt, lai apspiež ar šādiem līdzekļiem
kādu citu idejisku kustību — nacionālismu. Ja ir
kāda nažu kultūra, tad izbeidzat to, jo jums pieder
valsts vara. Bet tāpēc nevajaga aiztikt organizācijas,
kuras cīnās par zināmiem ideāliem, par zināmiem
uzskatiem. Tāpēc mēs redzam, kā valdībai nav citu
līdzekļu un autoritātes, kā iespaidotsabiedrības do-
mas, kā tikai policija. Labu salīdzinājumu te var at-
rast no pirmām mūsu patstāvības dienam, kad pa-
stāvēja tā saucamā Ulmaņa valdība. Tai nebija fak-
tiskas varas, bet viņas autoritāte bija tik liela, ka
pietika ar vienu pagaidu valdības rīkojumu, ar .lo-
zungu «Visi par pagaidu valdību" lai ar to uzturētu
mieru un kārtību. Pasakāt, cik toreiz staigāja poli-
cistu pa Rīgas ielām? Ja jums šīs autoritātes nav,
tad tā ir nabadzības apliecība, tas ir ētikas trūkums,
sabiedriskā atbalsta trūkums un jums paliek pāri ti-
ftai policija un viņai līdzīgas lietas. (Starpsauciens
pa kreisi.) Ir pareizi, ka tagad jus, kreisie sociālde-
mokrāti, ar savu balsošanu izvedīsiet par likumu to,

ka katru gadu 1. maijā demonstrācijas būs noliegtas.
Jūs paši, kas esat strādniecības aizstāvji, jūspaši par
to nobalsosat, ka uz priekšu 1. maijā nevar pielaist
demonstrācijas. Ja jau tie apstākļi ir tādi, ka tie 17
vīri, uz kuriem Zamueļa kungs norādīja, ir bijuši tie,
kas 1. maijā ir padarījuši nedrošu stāvokli, kas Latvi-
ju ir apdraudējuši, tad man jāsaka, ka 1. aprilis bija
daudz trokšņaināks, 1. aprilī daudz vairāk uz ielām
trokšņoja nekā 1. maijā. Ņemiet kungi 1. maiju da-
žus gadus atpakaļ, apskatāt to, tad jus redzēsat, ka
tur ir daudz vairāk proklamācijas kaisītas un tad ne-
maz nav bijusi kārtība apdraudēta. Bet tāda nu reiz
ir jūsu politika, tāda nu reiz ir tā likteņa ironija, ka
jūs pašibūsiet spiesti nobalsot pret to, par ko jūs esat
vienmēr cīnījušies. Pēc visa tā man jāsaka, ka mēs,
zemnieku savienības frakcija, varam tikaijo parādību
apsveikt, mēs neesam sevišķi ieinteresēti 1. maija ,
svinēšanā, 1. maija sociāldemokrātu gājienos ar sar-
kaniem karogiem, ar visiem viņu aksesuāriem. Bet
ievērojot to, ka tagadējās valdības iekšlietu ministrs,
kurš ir bijis kā iekšlietu ministrs visos kabinetos, ja
viņš šogad ir bijis spiests ķerties pie ārkārtējiem lī-
dzekļiem, tad tas ir izskaidrojams tikai ar to, ka iekš-
lietu ministrs citādi nevarēja garantēt par sabiedrisko
drošību; tas bija vienīgais ceļš, kas bija palicis pāri.
Bet tik maz autoritatīvu valdību mes nevaram at-
balstīt. Un tāpēc mēs nevaram balsot par centra
iesniegto pārejas formulu, kura izteic kabinetam uzti-
cību un kas iezvana uz visiem laikiem kapa klusumu
visā zemē mūsu lielākos svētkos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram. -y
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): _ Godā-3^ '

tie deputātu kungi! Ministru prezidents savā atbilde
izteica zināmu prieku, ka ir iesniegta interpelacijā
par 1. maija notikumiem, jo tas devis iespēju tagad
noskaidrot tos iemeslus, kādēļ 1. maijā valdība esot
bijusi spiesta ķerties pie zināmiem represīviem so-
liem. Diezgan dīvaina priecāšanās no ministru pre-
zidenta kunga puses tad, kad it labi mēs zinām,* cik
bagātīgi tagadējā valdība visos gadījumos, vajadzī-
gos un nevajadzīgos, nāk ar savām intervijām presē,
kur neskopojās ar dažādiem bagātiem paskaidroju-
miem par visdažādākiem jautājumiem. Šī iespēja-
mība valdībai — noskaidrot sava represīvā sola ie-
meslus — bija tāda pat,kā tas bija visu laiku iepriekš,
un tāpēc priecāties par to, ka šī interpelacijā šo lab-
vēlīgo stāvokli radījusi, lai noskaidrotu apstākļus,
liekas, tam ir vismazāk iemesla. Intervijas mums
parādās gandrīz vai katru dienu un viņas aizķer vis-
dažādākos motivus mūsu dzīvē, bet nelaime tā, ka
visos šais valdības priekšstāvju paskaidrojumos mū-
žīgi iszkanjitkā, gribētu teikt, leitmotivs, nelaime pie
visiem šiem sarežģījumiem pēc valdības domām esot
tā, ka opozīcija pārāk asi uzbrūkot valdībai, opozīci-
ja esot nelojala un tas radot sarežģījumus un tāpēc
valdībai esot lielas grūtības. Liekas gan, ka tik pie-
klājīga opozīcija, kāda ir patlaban tagad pastāvošai
valdībai, diezin vai kādai no iepriekšējām pastāvo-
šām valdībām ir bijusi (sauciens no vietas: «Jūs ru-
nājiet visas opozīcijas vārdā?"). Atceraties trīs ga-
dus atpakaļ, kad nodibinājās pirmais koalīcijas kabi-
nets, cik asi toreiz uzstājās pret katru valdības soli,
ar vai bez iemesliem, no kreisās vai no labās puses.
Ari tagad mēs sastopam uzbrukumus valdībai, redzam,
kritizējam viņas kļūdas, bet šie uzbrukumi, šī kritika
nav tādas nesaudzīgas dabas, kā tas notika agrāk,
un ar loti niecīgiem izņēmumiem jāsaka, ka šāda
opozīcija acumirkli tikpat kā nav. Taisni tas preses
orgāns un tā jaunā partija, kura ir nodibinājusies ta-
gad, pēdējos mēnešos, un kura visos agrākos gados,
vismaz pēdējo gadu ir bijusi kā viena no aktīvākām,
ekscesu radīšanas, galvenam ierosinātājām, tā sau-
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camā «nacionālā zemnieku savienība'' un viņas pre-
ses orgāns «Latvijas Sargs", ir kļuvusi par vissolī-
dāko, visnoteiktāko valdības oficiozu, valdības aiz-
stāvi. Tik noteiktus valdības aizstāvošus rakstus,
kādus mēs sastopam šai preses orgānā, mēs neat-
rodam pat tīri valdības partijas laikrakstos, nedz
«Sociāldemokrātā" nedz centra laikrakstos: «Jaunā-
kās Ziņās" un Latvijas Vēstnesī". Visur vairāk vai
mazāk rezervēti izturas pret valdības soliem, vai
lojāli, bet tik pašaizliedzīgu un sirsnīgu valdības aiz-
stāvju vairs nav kā šie no galējās labās puses, no
mūžīgās ekscesu kultivētajās partijas, kura nesaudzī-
gi pie visām agrākām valdībām ir aicinājusi uz akti-
vu cīņu pret valsts varu, — tādu acumirklī citu nav.
Tā tad no šīspuses valdības stāvoklis ir radies daudz
labvēlīgāks, nekā tas ir bijis agrāk. Viņa ir dabūjusi
savā pusē vienu no nesaudzīgākām opozīcijas par-
tijām un iemantojusi šīs opozīcijas partijas labvēlību.
(A. Petrevics no vietas: «Ar miesu un dvēseli!") Tā
mēs vēl nesen «Latvijas Sarga" numurā no 20. aprila
lasām sekošo: (šai rakstā tiek aplūkota partijas iz-
turēšanās pret tagadējo kabinetu), ļoti noteikti un
atklāti tiek pateikts, ka šo kabinetu, šo valdību gan
mēs atbalstīsim un starp citu saka tā: «vai tad šiem
cietējiem, (t. i. no nacionālās zemnieku savienības, no
galējā labā spārna) nevajadzētu būt slimiem ar kādu
smadzeņu kaiti, ja viņi tagad pūlētos, gāžot tagadējos,
atkal iecelt varas amatos šossavus vajātājus, no ku-
riem viņi caur laimīgu gadījumu tikuši atsvabināti?"
Caur laimīgu gadījumu tikuši atsvabināti no tās val-
dības,kura līdz šim ir vajājusi un nav ļāvusi ekscesus
kultivēt, priecājas, ka nu ir diena uzaususi, kad var
laimīgi uzelpot un saka: «Tagadējais kabinets pie
tagadējiem apstākļiem esot mazākais ļaunums, kādu
varot vēlēties galējie labie." Ne mazāk noteikti šis
pats laikraksts uzstājas, kad valdībai draud zinā-
mas briesmas sakarā ar iesniegto interpelaciju. Tā
nesen atpakaļ, 4. maija numurā, viņš nonāk pavisam
izmisuma stāvoklī un saka: «Ievērojot nenoliedzamo
faktu, ka kabineta aizliegums ir nodrošinājis mieru
un kārtību 1. maijā un ka visa sabiedrība ar to bij loti
apmierināta, neuzticības izteikšana par to rīkojumu
būtu taisni sitiens visai sabiedrībai ģīmī. Un tam
pretim visnoderīgākā un taisnākā atbilde bū-
tu: ierosināt Saeimas atlaišanu un jaunas
vēlēšanas." (Jautrība.) Jūs redziet, kādā
izmisumā nonākuši šī galējo ekscesu un reakcionāru
partija. Viņa stāv par tagadējo valdību un gatava iet
uz visādiem soļiem, lai tikai šo valdību glābtu. Acīm
redzot, ir kādi nopietni motivi. Cilvēki ar visu galvu
uzņēmušies aizstāvēt valdību, un vēl vakar viņi iz-
teicas pret visām bijušām valdībām, kas bijušas no
Latvijas nodibināšanās līdz pēdējai dienai un nostā-
jās opozīcijā pret tām tikai tāpēc, lai cīnītos pret
Latvijas demokrātisko iekārtu. Tagad viņi izrādīju-
šies par Joti sirsnīgiem un nopietniem šīs valdības
aizstāvētājiem. (Starpsauciens.) Viņiem bail, ka šī
valdība nekrīt, viņigrib, lai šī valdība ilgāk turpinātu
darboties, un cerība uz šīs valdības ilgāku un sekmī-
gu darbību ieradies ari kādreizējais «ministru pre-
zidents" Niedra svinīgi Latvijā (jautrība). Bastjāņa
kungs, viņš zin, ka Jūs loti nopietni iestājaties par
tagadējas valdības pastāvēšanu. Tāpēc viņš ari la-
bāka cerība ieradies, lai pie tagadējās situācijas pa-
nāktu savu galīgo reabilitešanos un sāktu jaunukursu
Latvija, kāds visos piecos gados nav bijis, Viņš va-
dījies no labākām cerībām, un tās nav uz smiltīm dibi-
nātas. (Sauciens pa labi: «Viņš ir centrālcietumā!")
Tas neko nenozīmē, ka viņš ir centrālcietumā. Acīm
redzot, viņš jau uz to ir sagatavojies. Kādreiz viņš
nāks tiesas priekšā un jau tagad prokurori pūlas, lai
viņu nodotu prokuratūrai un nevis kara tiesai,un mēs
vēl nezinām, kā visa tā lieta beigsies. Varbūt pēc

dažiem mēnešiem viņš sveiks un vesels iznāksno cie-
tuma un nostāsies Latvijas pilsoņu rindās. Tāds ir
tas stāvoklis. (Starpsauciens.) Netikai, Ulmaņa
kungs, es domāju,ka nevienam no šī augstā nama lo-
cekļiem un nevienam no Latvijas lojāliem pilsoņiem
patikt šī lieta nevar. Tāpēc kliegt un vaimanāt, kā
tas notiek ar kuru katru interviju, ar kuru katru rak-
stu avīzēs, ka tas būtu" iemesls valdības dažādām ne-
veiksmēm, tam, man liekas, nav nekāda nopietnāka
pamata. Te nāk Rudevica kungs no kreisā spārna
un prasa, kāpēc taisni tagad un šo 1.maija noliegumu
mēs esam izlietojuši, lai iesniegtu savu interpelaciju?
Tāpēc, Rudevica kungs, ka šis gadījums ir kā kristais,
kurā jo spilgti atspīd tagadējās valdības negatīvas
puses. (Starpsaucieni.) Ja jums tā lieta ir intere-
santa, tad nedomājat attiecināt savas sajūtas uz vi-
siem šī augstā nama locekļiem; jūs varat tās pilnā
mērā paturēt pie sevis, jo ari tagad, neskatoties
uz jūsu divkārtīgiem mēģinājumiem, mēs skaidri un
gaiši redzam, ka ari tagad jūs neesat gatavi no šīs
savas kļūmīgās politikas atteikties. Šis gadījums ir
raksturīgs ne tamdēļ, ka mums būtu darīšanas ar
valdības noliegumu attiecībā uz sapulcēm un demon-
strācijām 1.maijā. Ja jaušis apstāklis viens pats par
sevi būtu noticis, un ja tas nebūtu saistīts ar vispārējo
stāvokli valstī, tad viņa novērtējums varētu būt ci-
tāds, nekā tas, kuru mēs esam devuši tagad. Acu-
mirklī, ja mēs runājam par šo demonstrāciju nolieg-
šanu, tad tāpēc, ka mums ir jārunā par visu mūsu
tagadējās valdības politiku un tāpēc, ka sakarā ar šo
demonstrāciju aizliegumu, šī politika un viņas vājī-
bas tagad visspilgtāk! parādās, nekā jebkad; un vēl
vairāk tāpēc, ka jūs, kreisie sociāldemokrāti, no ku-
riem atkarājas ne tikai tagadējās valdības pastāvē-
šana, bet ari viņas politika, ka jūs ne tikai sevi kom-
promitējat, bet jūs radāt visai Latvijas strādniecībai,
visai Latvijas demokrātijai ārkārtīgi nelabvēlīgus ap-
stākļus. (F. Cielēns no vietas: «Un mazinieku frakcijai
jo sevišķi!"). Nekad par to neesam priecājušies, Cie-
lēna kungs, un jūs ziniet it labi, ka tad, kad mazinieku
frakcija ņēmusi dalību valdībā, jums ar šādiem eksce-
sļem darīšananav bijusi. To apliecinās kurškatrs no
jūsu partijas biedriem, ka agrākos laikos viņš juties
daudz omulīgāki un mierīgāki'1. maijā, nekā jutās
tagad. Rudevica kungs savas frakcijas vārdā ne-
gribēja šim gadījumam piegriezt tik lielu vērību, kā
mes piegriežam. Viņam liekas, ka šis notikums pats
par sevi vēl nav tik svarīgs, ka tagadējais valdības
sastāvs nav tas vainīgais, ka mēs nepareizi meklē-
jam ļaunuma cēloņus. Viņš domā, ka iemesli ir citi.
Priekš viņa pati šī noliegšana fr uz mata tāda pati,
ka «Sociāldemokrāts" visu laiku līdz šimjr rakstī-
jis. No vienas puses «mēs protestējam", bet no otras
— «ta tam vajadzēja būt". Sakiet, kurš no jūsu par-
tijas biedriem provincē šādu jūsu organizācijas po-
litiku var saprast un pareizi novērtēt? Pat šodien,
ja mēs paņemam rokā jūsu laikrakstu, tad tur nav ne-
vienas korespondences, kurā neizpaustos vislielā-
kais sašutums par 1. maija gājienu un sapulču no-
liegšanu. Palasāties jūsu partijas oficiālā Liepājas
laikraksta, ;'ur_ šo noliegumu 1. maijā novērtē un
beidz sekošā lartā: „1._ maija svētīšana mājās ir
kauns priekš Latvijas strādniecības, Latvijas demo-
krātijas, ir kauns priekš Latvijas Republikas." (Starp-
sauciens.) Visi. jūsu organizācijas runātāji, katrs, kas
atbraucis pec 1. maija atpakaļ no provinces, zināja
pastāstīt, un to raksta ari jūsu laikraksta korespo-
dences, ka uz vietām, jūsu partijas biedri, jūsu orga-
nizācijas strādnieki nekur nav sapratuši šo noliegumu
tik naivi, vientiesīgi un pavirši vieglprātīgi, kā to sa-
prot Rudevics un par nožēlošanu jūsu partijas priekš-
stāvji šinī augstā namā. Jūs negribiet redzēt šī fakta,
ļoti nopietnos iemeslus un bēdīgās sekas priekš mūsu
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Latvijaspolitikas un strādniecības stāvokļa ari turp-
māk. Jus ar vieglu roku gribiet lietai paiet garām.
Rudevics saka, ka mes sevišķi neprotestējam, bet no
otras puses mes protestējam. Rudevica kungam bija
zināmas šīs nelaimes, par kuram runāja Zamueļa
kungs sava runa. Vel vairāk, viņš zināja pastāstīt
papildinājumu pie ta, ko ZamueļaEungs teica, par vi-
siern tiem apstākļiem, kuri aizrādījuši uz sadursmju
iespējamību. Viņš aizrādīja, it kā apbruņoti aizsar-
dzībnieki sabraukuši Rīgā ar nolūku ņernt dalību ši-
nīs ekscesos un sadursmēs. Citur mēs dzirdējām, —
ta ir papildu informācija, — par to, ka ieradās ne
tik vien ka veselas aizsargu nodalās, bet vēl veselas
citas organizācijas,_ par_ kurām ministru prezidents
un runātāji no kreisa spārna atklāti nedrīkstēja neko
teikt. Acīm redzot, nebija nopietnu faktu, kas derētu
par nopietniem motiviem tam, ka ekscesi ir dibināti.
Acīm redzot bij jaapmierinājas ar tik paviršiem da-
tiem, ar kādiem nāca priekšā ministru prezidenta
kungs, uzskaitīdams proklamāciju izkaisīšanu no ko-
munistu puses, kurās neko vairāk nevarēja atrast kā
aizrādījumu, ka strādniecība cīnīsies līdz galam, šū-
niņas nacionālistu starpā un kaut kādas piroksilina
sprāgstošas ietaises, kuras arived sakarā ar 1.maija
notikumiem. Te jautika aizrādīts, ka šie argumenti
ir par_ vājiem, lai kaut cik nopietni, kaut cik solīdi
motivētu demonstrāciju aizliegšanu. Bet par tiem
mes nopietni ari negribam runāt. Ne jau atsevišķi
dati, atsevišķi fakti paši par sevi ir no tik ārkārtīgi
liela svara. Beigubeigas izšķirošais apstāklis mums
nav ari tas, ka gājieni 1. maijā noliegti. Mēs pie-
laižam, ka pie zināmiem apstākļiem valdība var iz-
vest ari to. Mus interese visā šinī lietā pamatjau-
tājums un tas ir tas: kā var notikt tas, ka taisni tad,
kad jus ieejat valdība, vai kad jūs ņemat viņā da-
lību, reakcijas vilni paceļas arvien augstāk un taisās
jus noslāpēt. (Starpsauciens pa kreisi.) Pareizi.
Šinī ziņa Klīves kungs ļoti pareizi novērtēja situāciju.
Es domāju, jusari nevarēsiet noliegt, ka tas tā ir. Es
negribu teikt ta. ka Klīves kungs teica, ka jums ne-
vajaga pie valdības ķerties. Es teikšu drusku citādi.
Jums vajaga ķerties pie valdības (s_auciens pa kreisi:
„Ja ka jus!") — ja, taisni ta kā mēs ķeramies. Tad
ta lieta, bez šaubām, būs droša. Jūs gan tagad
smaidāt un smejat, bet savos sirds dziļumos jūs ļoti
labi saprotiet, ka tas tā ir, ka mūsu politika un rīcība
attiecība uz ekscesu apkarošanu ir pareiza un ka
jūsu politika nekurjieder. Ar visiem tiem argumen-
tiem, av kuriem nāca Rudevics, ar kuriem arvienu
nāk jūsu runātāji, kurus jūs daudzināt savā presē,
kad runājat par reakcijas apkarošanu, jūs pilnīgi
„klapējiet" ar tagadējo valdību. Viņi citādi to lietu
ari nestādījās priekšā kā cīņu ar represīviem, admi-
nistratīviem līdzekļiem pret dažādām ļaunprātīgām
parādībām, kuras vajadzētu izskaust, izolēt tādas šū-
niņas un cilvēkus, un kad tas būs izdarīts, tad tā lieta
būs cauri. Visu laiku, ari no tā momenta, kad mēs
vilkam jūs iekšā lielā koalicijā (kreisā pusē smiekli),
lai nodrošinātu ... (starpsauciens). Tas nav pareizi
un jūs bijāt toreiz loti priecīgi, ka jūs ietikāt lielā koa-
licijā, jo nevarējāt „kreiso koaliciju" ar vienu rā-
vienu nodibināt, tagad kaunīgā kārtā jūs to kreisās
koalīcijas eksperimentu atkārtojat, kaut gan paši pa-
liekat ārpusē. Objektīvi to lietu noskaidrojot rezul-
tāti ir tādi paši. Kad mēs runājam toreiz par lielās
koalicijas nodibināšanu, jau toreiz' oficiālās sarunās
noskaidrojās, ka vispāri loti nepareizi to cīnu esiet
gribējuši uzsākt, t. i. ar represīviem līdzekļiem de-
mokrātiju nostiprināt Latvijā. Ja jūs domājiet,ka cīņa
ir vedama ar represīviem, administratīviem līdze-
kļiem, ar atsevišķām organizācijām, ja tā tā lieta
būtu bijusi, tad liekas, ka ar to reakciju tik grūti galā
nebūtu tikt. Bet ir zināms, ka vienai partijai, kura ie-
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iet valdībāviņas rokās noklust ari policijas aparāts,
katrreiz būtu iespējams represīviem līdzekļiem šīs
nevēlamas parādības iznīcināt un tādā kārtā būtu
demokrātiju nostiprinājuši. Bet rezultātā iznāk pre-
tējais. Katrreiz, kad jūs visu smaguma punktu no-
sverat uz represijām, tad katru reizi politiskā situā-
cija nosveras uz reakcijas pusi, par ļaunu demokrā-
tijai un atmosfēra rodas tāda, ka jūs paši esat spie-
sti iio viņas bēgt. Jūs esat divas reizes no šīs poli-
tiskās atmosfēras bēguši, un ari šogad no šīs reakci-
jas jūs gribējāt bēgt. Jūs arvienu vienā vārdā pro-
testējat, bet otrā vārdā, kā Rudevica kungs šeit
teica: «mēs sevišķi nemaz neprotestējam". Tas
viss tikai pierāda, ka jūs paši esat gribējuši lai gā-
jienus noliedz, jo ja jūs nebūtu to vēlējušies, tad nedz
kabinets, nedz iekšlietu ministrs nebūtu uzdrošinājies
šīs demonstrācijas noliegt. Tas visiem nr skaidrs.
(Sauciens pa kreisi: „Re', cik mēs spējam!") Tas
taisni pierāda, cik jūs esiet bezspēcīgi, Kalniņa kungs.
Kad jums jāuzstājas un jāparāda savi spēki, tad jūs
mēģiniet slēpties aiz valdības muguras un lūdziet
valdību, lai viņa ķeras pie represijām un lai noliedz
gājienus. Acīm redzot jūs skatāties uz to noliegumu
ka uz neizbēgamu faktu priekš sevis un priekš sa-
vas partijas prestiža uzturēšanas, jo citādi tam būtu
bijušas nevēlamas sekas. Es jums te jau citēju par
to ari no laikrakstiem, aizrādīju jums uz atsauksmēm
par L maija sapulču noliegšanu jūsu partijas organi-
zācijās, un jāpastrīpo, ka ir vēl vesela rinda jautā-
jumu, kuros jūs mēģiniet atbalstīt valdību un kurus
atbalstot jūs esiet nostājušies i psicholoģiskā, i fak-
tiskā pretrunā ar partijas uzdevumiem un stiprā
mērā ari pret strādniecību, un ja to viņa vēl pilnā
mērā neapzinās, tad vismaz jums pašiem domāt, ka
tas, ko jūs dariet, ka tā politika ir pareiza priekš Lat-
vijas strādniecības, jums vismazāk vajadzētu par to
pašiem tā spriest. Jums ir tas kritērijs, kuru mēs
esam vienmēr lietojuši, kad ipie reakcijas, ipie demo-
krātijas stiprināšanas mēs esam likušies vadīties no
faktiskiem sabiedriskiem spēkiem, no tiem sabie-
drības slāņiem, kuri ir nenoliedzami par demokrāti-
jas nostiprināšanu. Par to politiku, kura šinī gadī-
jumā noteicēja, mēs vienmēr esam brīdinājuši radīt
tādu politisku situāciju tagad Latvijā, it sevišķi kur
rodas zemē iespaids, ka valdība nostājusies uz revo-
lūcijas ceļa, kad draud krass noskaņojums uz kreiso
pusi, tad, kad šie noskaņojumi ir radušies caur loti
vāju koalicijas bāzi taisni no pilsonības puses, kur
ir visplašākie pilsonības slāņi; no šīs līdzdalības
valdība ir mēģinājusi norobežoties, jo uzskata par
lielu ieguvumu no šīspilsonības norobežoties, bet pēc
mūsu ieskata par lielu aplamības izrādīšanu taisni
caur šo norobežošanos (starpsauciens). Tas spārns
ir vienmēr labāks bijis nekā tas spārns. Tad, kad
jums vajadzēja atbalstīt demokrātiju, tad jūs to ne-
darījāt (starpsaucieni). Šī demokrātija ir bijusi daudz
drošāka demokrātija, nekā tā, kuru es pievedu par
«Latvijas Sargu". Kad šī demokrātija valdīja, tad
tādām parādībām nebija vietas, tad nevarēja notik-
ties tas, ko mēs novērojam tagad pēdējos mēnešos.
Atceraties, aiz kādiem motiviem un kāpēc jūs ra-
dījāt tagadējo valdību. Viens bij tas, ka jūs politiski
demokrātiju gribiet nostiprināt, reakcija esot pieau-
gusi un jumsneesot citas izejas, kā atbalstīt šo šauri
pilsonisko kabinetu. Tas politiski demokrātiju no-
stiprināšot. No_ otras puses jūs teiciet, ka notiekot
uzbrukums strādnieku ieguvumiem sociālā laukā.
Tas bij arguments, kāpēc jūs priecājāties par vecā
kabineta krišanu un atbalstījāt jauno kabinetu — lai
garantētu strādniecības ieguvumus sociālā laukā.
Pasakiet'pēc tam, kungi, kad ir pagājuši 3, 4 mēneši,
kādi tad nu butu tie objektīvie rezutati, kādus jūs
esiet sasnieguši strādnieku ieguvumu aizsargāšanai
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sociālā laukā. Vai jūs esiet par vienu soli tuvojušies
šo mērķu sasniegšanai?_ Vai navotradi? Vai reak-
cijas mākoņi nav vairāk sabiezējuši pa šolaiku?
(Veckalna starpsauciens.) Bet, Veckalna kungs, ar
to Jūs neesat neko pieradījuši, kad Jus sakiet, «jus
palīdzat biezēt". Tās ir frāzes, saprotiet taču vispā-
rējo stāvokli. (Starpsaucieni.) Politiska lauka demo-
krātijas nostiprināšanas, mierīgas demokrātijas ra-
šanās, tā nav panākta, tas ir skaidrs. Ja jau tik tālu
jūs vārējiet-noiet, ka 1. maija aizliedza demonstrā-
cijas, tad; acīm redzot, apstākļi, tie faktiņi.ar kuriem
te operēja Zamueļa kungs, ir stipri nelabvēlīgi priekš
jums un jūs bijāt spiesti pie šī aizlieguma ķerties.
Sociālā laukā, es te jau aizrādīju uz vienu faktu, maz
iums bij jāizdara — vajadzēja tikai aizsargāt to, kas
bija iegūts, bet pat to jus nevarējāt. (Saucieni pa
kreisi: ..Tas bij jūsu Veidemans.") Zamueļa kungs,
apmierināties! Veidemans, departamenta direktors,
šis mazais ierēdnis, kuram politiski nav nekādas no-
zīmes, tas sagatavoia kabinetu priekš pārgrozījuma
pieņemšanas. Kungi, tā var runāt tiešam tad,kad no-
teikta politiska domāšana ir aizmirsta. Un šis cil-
vēks. Veidemans, kuru jus visvairāk mīliet sava gara
un atbalstiet, ja radās tāds cilvēks, neatkarīgi no po-
litiskas partijas, pie kuras jus piederējāt un ja jus ne-
nostādījāt šo soli par nepareizu — es vel nevienu
rindiņu neesmu neviena jūsu laikraksta lasījis, kur
jūs esiet protestējuši pret valdības soliem. Es tikai
ar lielām grūtībām konstat_eju _ .^Sociāldemokrāta"
vienu mazu aizrādījumu, paša pedeja lapas puse, ka
frakcija neesot apmierināta ar šo valdības rīkojumu,
bet protestēšana nākšot no arodbiedrības centralbi-
roja. Saeimas frakcija, kura taisa politiku, ta pas_a-
ka. ka arodbiedrību centralbirojs nāks un protestēs.
Bet mēs gaidām un Latvijas arodbiedrību centralbi-
rojs sēž kā ūdeni mutē ieņēmis un neprotestē. Viss
ir mierīgi. Jūs aizturiet ieguvumus sociāla lauka!
Jūsu veto šinī gadījumā būtu izšķirošs, bet to jus ne-
variet nevienam strādniekam pieradīt, ka jus neesiet
sādājuši. lai šis likums netiktu apcirpts. Uz jums gul
šī strādniecībai svarīgā ieguvuma sakroplošana. Jus
sakiet: gan jau mēs tiksim galā. Attiecība uz .1.
maija aizliegumiem jūs "sakiet: gan jau mes panāk-
sim, ka turpmāk tādas lietas nenotiks, mes nepielai-
dīsim, ka to izlietos kā precedentu. Kāda ceļa jus
to izdarīsiet? Vai tas būs tas pats. ko ministru pre-
zidents saka uz jautājumu,ko valdība doma turpmāk
darīt, lai tādas lietas neatkārtotos, — ka valdības
.,u z s t ā šo t i e s" pret nacionālam un internacio-
nālām organizācijām, kuras apdraud valsts drošību
un kārtību un tālāk punkts. Jūs runājiet, bet tie citi
hrsur. Jūs deklarējiet un soliet, bet te nosaka (rada
uz ministru kabineta pusi). Jums vajadzēja ne tikai
sargāt to likumu, bet viņu izkopt un attīstīt. Kalniņa
kungs saka. ka tā ir liekulība. Jūs nākiet ar frazem,
bet pierādīt iūs nevariet. Ja jūs tovaretu pieradīt,
tad jūs jau desmit reizes būtu savā ..Sociāldemo-
krātā" pieveduši argumentus. Objektivi jums nav
iespējams nākt un kaut kā aizstāvēt to politiku, kāda
taead tiek vesta. Nav jums to argumentu. Vienī-
gais arguments jums varētu būt tas. ka jus baidāties,
ka nāks labā valdība, ka vispār nāks cita valdība;
jūs baidāties no tā, ķa var nākt vēl kaut kas sliktāks,
sliktāks par to. kas tagad ir. Bet sakāt jūs, kungi
pa kreisi, kas var rasties vēl sliktāks? Vai jūs varat
uz to noteikti atbildēt, kas tas varētu būt, kas varētu
nākt un būtu vēl sliktāks par to, kas ir tagad? Man
liekas ka Latvijas apstākļos nevar nākt nekas slik-
tāks. Ari šinī eadījumā ko jūs vainoiat? Jūs te
nākat un sakiet, ka Birznieks vainīgs. Viens cilvēks
vainīgs. (Sauciens pa kreisi: .,Dzīs projām!") Jums
nepatīk tas, ko Birznieka kumrs ir teicis, jums ne-
patīk viņa intervijas sakarā ar 1. maiju, jo tas dishar-

monē ar visu jūsu izturēšanos šai valdības aizstāvē-
šanā, tas disharmonēar jūsuuzskatiem par valdības
aizstāvēšanu, un tāpēc jus sakāt, ka Birznieks vai-
nīgs, ka to vajaga dzīt projām. Ne, kungi, tāds nav
tas iemesls, un varu jums_ droši teikt, ka nebūs ne-
kādas garantijas, ja ari jus Birznieka vieta iesēdi-
nāsiet kādu citu kungu, ka tad tikspanaktskas la-
bāks un ne tas, kas tagad tiek panākts. Ne, kungi,
tas citādi nebūs, es varu jums noteisti pateikt: ka jus
tos muzikantus nosēdināsiet, -nekas no tas mūzikas
neiznāks. Jūs gribat te lāpīt. Labi, lapat. To, zo-
bus sakodis, demokrātiskais centrsnorīs. Tas pie
jums ir vienmēr, ka tad, kad jūs runājat par politisko,
stāvokli, jūs to vienmēr saistāt ar personām, bet ne-
runājat vispār. Tad jums ir vainīgs_ Dambekalns,
tad jums ir vainīgs Birznieks vai vel kāds cits. Aiz-
iet no prefektūras Dambekalns, var aiziet ari Birz-
nieks, bet rezultāti citādi nebūs. Vai tad te nu butu
tās nelaimes iemesls, tās nelaimes sakne? (Starp-
sauciens no Pastjāņa.) Nē, Ba_stjāņa kungs, jus va-
rat būt savā pārliecībā, bet mes jums vienu varam
teikt, jo tālāk tas stāvoklis turpināsies, kāds tagad
pastāv, jo jūsu stāvoklis, kā valdības atbalstītāju stā-
voklis, paliks arvienu grūtāks (starpsauciens: „Ko-
misks!") un ari komisks. Nedomājiet, ka ja jus vienu
personu pārmaināt un tās vietā_ ieliekat citu, ka caur
to jūs savu stāvokli atvieglinājiet. Mes par atse-
višķām personām nedomājam un nerunājam, bet mes
apskatam stāvokli visā visumā, mēs apskatam to sa-
biedrības noslānošanos un skatāmies, kas tur var iz-
nākt. Mēs redzam, ka ta bāze ir niecīga, tie sabie-
drības slāņi ir tik sīki, ka nopietna atbalsta no pil-
sonības puses vismaz nav, to jus labi zināt. Ja jus
gribat visu nilsonību izslēgt no tagadējas valdības
un paši, neieejot valdībā, gribat politiku taisīt, tad
jūs varat būt pārliecināti, ka ja jus topersonalo sa-
stāvu ari pārmainīsiet 24 stundu laika, tad ta opo-
zīcija tomēr paliks, paliks tāpat nemiers un _ta aug-
līgā zeme nacionālām organizācijām pastāvēs. Tie
jūsu vīri. kurus jūsmainīsiet 24 stundas, neizrādīsies
par spējīgiem likvidēt šīs lietas, vienalga, vai viņi
būs tādi, kā pagājušā gadā vientiesīgais iekšlietu
ministrs, kurš sirsnīgi, ar visu krūti gribēja to lietu
likvidēt. (Starpsauciens.) Ar visu krūti viņš gri-
bēja cīnīties pret šīm lietām un tas likvidēt. Jus re-
dzējiet. kāds bij rezultāts. Par to mes nešaubāmies,
ka viņš negribēja pielaist tos ekscesus, bet jau to-
reiz mēs teicām, ka tādu politiku vedot neko nepa-
nāks. Tagad mums ir citi vīri, kurijaisa diplomātiju
un kuri lavierē uz visām pusēnu kā Birznieks. Cie-
lēna kungs ar lielu patosu runāja par Matīsa ielas
notikumiem, viņš teica, ka vainīgos atradīšot un pa-
rādīšot tos vainīgos, bet līdz šai dienai nekas nav
pierādīts. Birznieks oficiāli presē paskaidrojis, ka
tā lieta ir tik skaidra, ka nacionālo klubu par tone-
var apvainot. Nu redzat, kungi, kā jūs tos cilvēkus
nosēdināt, tik un tā no tās lietas nekas nevar iznākt.
Mēs saprotam, ka jūs gribiet uzlikt šo mazo ielāpiņu,
upurēt iekšlietu minstri un tad mēģināt vilkt lietu
tālāk, bet ar to nekas nebūs panākts. Mēs desmitām
reižu esam jums teikuši, lai jūs paplašiniet valdības
bāzi. (Starpsauciens pa kreisi.) Mēs paliksim ār-
pus valdības, cik liela frakcija mēs ari nebūtu. Mūs,
personīgi, vismazāk tā lieta interesē. Bet fakts ir
tas, ka ar tik šauru bāzi no pilsonības puses_ vien
jūs šo valdību nevarat uzturēt. Tas ir neiespējami,
tāpēc veltas visas ilūzijas, kādas jūs kultivējiet šinī
gadījumā, kad jūs domājat, ka jums būs iespējams
valdības kursu uzturēt taisnāku, noteiktāku un lab-
vēlīgāku ari priekš jums. Mums saka, ka mēs ar
savu pieprasījumu gribot panākt valdības gāšanu.
Nu protama lieta. Ja jau mēs apstākļus novērtējam
ne tā, ka vainīgs ir viens iekšlietu ministrs, bet visa
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valdības kombinācija ir nelabvēlīga priekš tam, lai
sekmīgi cīnotiesar reakciju, tad saprotams, tad mēs
tikai_ varam velēties, lai šī kombinācija nepastāvētu.
Nekāda minēšana te nav vajadzīga. Lieta ir pil-
nīgi skaidra. Mēs gribam ķerties (starpsauciens pa
kreisi). Jums ar Radziņu priekšgalā un citiem kun-
giem, ar nacionālā kluba virsaišiem ir daudz tuvāki
sakari. Jūs ar viņiem esiet tik cieši sapinušies, ka
nevienu dienu nevariet bez viņiem iztikt. Ko mēs
gribam panākt, tas ir skaidrs. Tomēr, es nešaubos,
ka šodien mēs to panākt nevaram (balsis pa kreisi:
„Žēl!"). Jā, žēl, bet žēl priekš jums, kungi, un žēl
ari priekš strādniecības. Ari tas, ja viņa aiz jums
iet, vēl nebūt nepierāda, ka viņa sankcionē jūsu po-
litiku. Tas vēl nav pierādījums, ka ceļš, pa kuru jūs
ejat, ir pareizs. Vai tad aiz komunistiem neiet
strādniecība, pat loti lielā mērā, vai jūs to varat no-
liegt? Ari aiz viņiem iet ļoti daudz strādniecības un
pie dariem apstākļiem daudz vairāk nekā aiz jums.
Bet vai jūskaut vienu reizi, esiet domājuši teikt, ka
komunistu politika ir pareiza un laba priekš strād-
niecības? Jūs vienmēr, kopā ar mums, ar pilnu
muti esiet apgalvojuši, ka komunistu politika tikai
stiprina reakciju. Tā tas ir, to saka sociāldemokrāti
visās valstīs, kā piemēram Vācijā, kur patlaban no-
risinājās vēlēšanu cīņas. Ņemiet kuru katru avīzi
un tajā būs pateikts, ka galējie labie un galējie kreisie
abi sit vienu mērķi un to panāk. Tagadējās vēlēša-
nas ir pierādījušas, ka stiprā mērā tas ir panākts.
Jūs ar to galējo labo frakciju esiet sabrālojušies
(starpsaucieni un smiekli labā pusē). Ja tas tā ir,
ka tas, ka strādniecība ir tiešām aiz jums, vēl nebūt
nav pierādījums, ka jūs vediet pareizu politiku priekš
strādniecības, un ja tas ir pareizi ari attiecībā uz ko-
munistiem, tad atļaujat man šai gadījumā izteikties,
ka mums nav pārliecība, ka jūsu politika ir pareiza
politika, kuru jūs līdz šim esat veduši. Vesmaņa
kungs uzstādīja jautājumu: jūs tikai kritizējat, Jūs
neko neesat darījuši priekš tam, lai reakcijas nebūtu.
Man jāsaka, ka mēs vispār visu laiku esam pūlēju-
šies radīt tādu valdību, kura būtu spējīga karot ar
reakciju, un tagad mēs to neesam pierādījuši. Kreisai
koalīcijai mēs nekad nepiekritīsim, tāpēc ka tā ir re-
akcija. Mēs nevaram būt citādos ieskatos, mēs ne-
varam attaisnot tādu politiku un taisni tāpēc, ka ari
pagājušo gadu jūs redzējiet. ka rezultāti ir tādi paši
un viņi ari nevar būt citādi. Jūs sakāt, ka jūs negribat,
ka šī gada 1. maija notikumi paliktu par precedentu.
Bet sakāt, kā to panāksiet? Jūs priecājaties par to,
ka demonstrāciju noliegšana esot radījusi labvēlīgus
apstākļus mierīgai 1. maija nosvinēšanai. Sakāt,
kam ir iemesls priecāties? Vai strādniecībai? Nē,
strādniecība nepriecājas, bet taisni protestē un ir
dziļi sašutusi par to. Viņa nepriecājas. Kas tad var
priecāties par šo noliegumu? Tikai tie elementi, ar
kuriem jūs cīnāties. Viņi faktiski priecājas un viņi
priecājas pamatoti. Viņu prieks ir dibināts, bet jūsu
prieks nav dibināts. Viņi to stāvokli citādi nevar
saprast, ka tas, ko valdība ir darījusi, ka tas solis,
ko viņa ir spērusi, ir tikai kapitulācija šo atsevišķo
elementu, šo šūniņu priekšā. Tas tikai liecina, ka
valdība nav spējīga ar šīm šūniņām, ar šiem atse-
višķiem elementiem tikt galā. Kāda izeja valdībai
bija, lai viņa tiešām varētu turpmāk garantēt to_, ko
jūs negribat radīt par precedentu, lai turpmāk tādas
sapulces un gājienus noliegtu? Nav nekādas garan-
tijas. Līdz šim valdība ir izrādījusēs.par bezspēcīgu
karot ar varbūtējiem ekscesu taisītājiem, kauču ari
ar represīviem līdzekļiem. Viņai nebija drosmes tos
represīvos līdzekļus, kādus viņa _varēja_ lietot, izlie-
tot un galvenam kārtam, man ir jāatzīmē, viņa to ne-
gribēja darīt. Acīm redzot cita ceļa nav, ka_ taisīt
politiku tādu, kura šo reakciju nekultivē un ta poli-

tika ir, par kuru mēs esam vairākkārt runājuši, tas
ir tas ceļš, pa kuru mēs esam līdz šim gājuši. Tas
ceļš ir drošāks, un uz tā ceļa ari jums vajadzētu no-
stāties (starpsaucieni). Te citas izejas nav, un ja
šogad bija tādas briesmas no sadursmēm, tad tādi
pat gadījumi neizbēgami, varbūt vēl bīstamākā veidā,
būs nākamā gadā. Tāpat valdība būs spiesta argu-
mentēt un sacīt, jā, mēs negribējām pilsoņu asins
izliešanu, mēs tāpēc noliedzām sapulces. Ministru
prezidenta kungs atsaucās uz Itāliju. Mēs itin labi
zinām, kas tur noticies. Atsaucās uz' Poliju. Vai
Polijas sociāldemokrātija, kaut ari nevarēja iztikt
bez sadursmēm, vai viņa piekritīs kādreiz, ja būs
galīgi noliegtas sapulces un gājieni, vai attaisnos
tāpat to, kā jūs attaisnojiet. Nē, viņa prasīs vienmēr
no valdības noteiktus soļus pret šādu sadursmju iz-
celšanos, viņa prasīs tādu stāvokli, lai šīs sadursmes
nebūtu iespējamas un nekad nepiekritīs tam stāvo-
klim, kādu radīja mūsu valdība, noliegdama gājie-
nus. Tas nekur visā pasaulē nav bijis. (Saucieni no
vietas: ,.Musolini!") To izdarīt jūs esiet devuši ie-
spēju (smiekli). Jūs esiet radījuši precedentu un jūs
bez tā nevārējiet iztikt. Tas ir vairāk kā skaidrs,
un tāpēc nebrīnāties, ka mēs nerunājam par 1. maija
noliegumiem vien, kā par atseviķu parādību, bet ru-
nājam sakarā ar to par demokrātijas stiprināšanos,
runājam par visu to liniju, kuru valdība pašlaik pie-
kopj un lāpcc esam pārliecināti, ka visas tās nelai-
mes tagadējā valdība nebūs ari spējīga novērst.
Vajaga radīt veselīgāku valsts varu un mēģināt vir-
zīt tālāk to, pretim demokrātijai, ko jūs pašlaik ne-
spējiet. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka mēs esam ne
t'kai pret iekšlietu ministri, bet esam pret valdību, jo
iekšlietu ministra politiku ir sankcionējusi valdība.
(Br. Kalniņš no vietas: ..Kamēr reakcija nesēž val-
dībā, tikmēr jūs esat pret valdību!") Kalniņa kungs,
Jūs lietojiet savu parasto frāzi, — kamēr reakcija
iesēž valdībā, — bet paskatiet darbus (smiekli).

Kāpēc viņi ir tagad drošāki? Laikam tāpēc, ka jūs
radiet savas valdības kombinācijas, kuras jūs tagad
vediet (starpsauciens). Ir skaidrs, ka tādai valdībai, ,
kāda acumirklī pastāv, mēs pieslieties nevaram, tā-
pēc dabīgi, ka mēs iesniedzam tādu pārejas formulu,
kura atrod valdības paziņojumu par neapmierinošu,
kāpēc izsaka neuzticību visai valdībai, neatkarīgi no
maijā notikumiem, kurus es uzskatu par kristālu,
kurā atspoguļojas visa valdības politika. Un ja jūs
būtu tālredzīgāki bijuši, tad jums vajadzēja iet kopā
ar mums. Jo vēlāk jūs to sapratīsiet, jo sliktāks var
būt, jo kļūmīgāks var būt stāvoklis jums un ari visai
strādniecībai. (Saucieni pa kreisi.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku frakcija): Augstā sa-

pulce! Nav šķībākas pozīcijas par to, kādu šodien
nācās aizstāvēt no šī katedra zemnieku savienības
līderim, Klīves kungam. Taisni zemniecība bij tā,
kura ar dziļām atvieglinājuma jūtām uzņēma valdī-
bas rīkojumu par gājienu un demonstrāciju nolieg-
šanu 1. maijā (sauciens pa labi: „No kā Jūs to zi-
niet?). No tiem pašiem avotiem, no kuriem jums
tas ir zināms. Taisni tai laikā, kur zemnieks ar
rūpēm skatās uz savu vagu. un ar bažām domā, kādu
sēklu kaisīs šo pavasari tīrumā, tai brīdī zemnieku
savienības līderis nāk un no šī katedra sirdīgi aiz-
stāv demonstrācijas un gājienus, sirdīgi uzstājas par
interpelaciju, kura ir pret šo gājienu un demonstrā-
ciju noliegšanu. Katrā ziņā, lai nu priekš kā, bet
priekš zemnieku savienības tāda pozicija ir vairāk
kā nesaprotama: viņa nav saprotama taisni tām ap-
rindām, kuras domā zemnieku savienību aizstāvēt.

Kamdēļ Klīves kungs šādu pozīciju ir šodien ie-
ņēmis, tas viņam nevilšus paspruka: Tās aprindas,
kas tagad sastāda valdību, neesot tās, kurām nāko-
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lies valdīt. Tas, lūk, ir tas iemeslskas zemnieku
savienību reizi pēc reizes spiež uzstāties pret taga-
dējo valdību. Zemnieku savienība ir nonākusi tanī
stāvoklī, kurā viņa ir nepraša rīkoties, proti — opo-
zīcijas lomā.

Opozīcijas loma var but divējāda: vai nu pozi-
tivā darbā rādīt savu pārākumu par pozīciju, vai ari
opozīcijas loma var būt negatīva, graujoša, ārdoša.
Zemnieku savienība jau savā īsā opozīcijas laika ir
pietiekoši pierādījusi, ka uz pirmo viņa absolūti nav
spējīga. Neko pozitīvu zemnieku savienība ka opo-
zīcijas partija nav devusi un laikam ari nedos. Viņai
atliek tikai negatīva loma: ārdoša un graujoša opo-
zīcija.

Kā viņa kopā ar savu sabiedroto «mazo zem-
nieku savienību", šo ārdīšanas un graušanas darbu
izdara? Viscaur še spīd cauri nemākulība un lieku-
lība, nemākulība slēpt savus īstos nolūkus. Neru-
nāsim nemaz par opozīcijas preses sirdīgām pulem
darīt šo ārdīšanas darbu, runāsim tikai par tiem
etapa punktiem še parlamentā, kādus var apzīmēt
šīs neatbildīgās opozīcijas darbībā.

Iesāka viņa savu opozīcijas darbu ar jautājumu
ģenerāla Ezeriņa lietā. Tas ir spilgts nemākulības
piemērs: Tiek- uzstādīts jautājums pec nepareizas
adreses. Tas bija jautājums kurš nebija adresējams
tagadējai valdībai, bet bija adresējams tagadējai opo-
zīcijai. Jautājums bija vērsts pret to personu, kura
savā laikā, tagadējās opozīcijas valdīšanas laikā,
bija ieņēmusi loti atbildīgus amatus. Bet tikko šis
kādreizējās valdības uzticības vīrs tika atkal iecelts
kādā citā augstākā amatā, pie tagadējās valdības tas
uzreizi kļuva par iemeslu interpelacijā!pret tagadējo
valdību.

Nākošais piemērs ir — jautājums lauksaimnieku
grūtā stāvokļa lietā. Atkal nepareizi adresēts jau-
tājums. Lauksaimnieki par savu grūto stāvokli var
pateikties taisni zemnieku savienības 5 gadu ilgai
valdīšanai. Bet jau apmēram piektā nedēla pēc tam,
kad zemnieku savienība vairs nav pie stūres, zem-
nieku savienība apgriež asi uz otru pusi un jautā,
kāpēc tagadējā valdība 'esot novedusi valsti pie tāda
stāvokļa?

Pret ko ir vērsta tālākā opozīcijas kampaņa?
Tālākā kampaņa ir vērsta pret tagadējo valdības
galvu, pret Zamueļa kungu. Jūs gribat nosēdināt uz
apsūdzēto sola tagadējā ministru kabineta galvu,
gribat viņu kompromitēt sabiedrības acīs. Katrā
ziņā ne jums sēdināt citus uz apsūdzēto sola, kas
paši jau esat no sabiedrības sirdsapziņas tiesāti; ne
tikai apsūdzēti, bet tiesāti un par vainīgiem atrasti
par visām tām panamām, kuras ir nodarītas Latvijas
valstī un kuras kā smaga nasta nodokļu veidā gul-
stas uz zemniecību, kuru jūs it kā reprezentējat.

Pēdīgi nāk lolotā cerība uz 1. maiju, kurš tagad
ir kļuvis par jājamo zirdziņu kurai katrai opozicijai:
visas opozīcijas gaida ar ilgošanos uz 1. maiju, lai
savestu rēķinus ar valdību. Tā tas ir ari šodien. Es
esmu pārliecināts, ja gājieni būtu atļauti, ja būtu no-
tikusi kaut vai mazākā sadursme, tad par to šodien
būtu interpelacijā. Bet nu sadursmes nenotika, viss
pagāja mierīgi, tomēr — jāinterpelē atkal. Tā tad—
lai būtu kas būdams, bet interpelacijai 1. maijā katrā
ziņā jānāk. Kāds ir šīs interpelacijas pamats, pie
tā man ilgāk nav jāpakavējas, jo ministru kabineta
galvas paskaidrojumi šinī jautājumā bija izsmeļoši.

Te bieži minēja sakarā ar interpelaciju dažādas
organizācijas, grupas un personas, kuras stāv ārpus
šī augsta nama. Es negribētu piešķirt šīm organizā-
cijām un grupām to nozīmi, kādu tām viens otrs no šī
augsta nama locekļiem piešķir. Ir pilnīgi taisnība
ministru prezidentam, ka aiz šīm grupām slēpjas
noteikti speķi, noteiktas partijas, kuru priekšstāvji

sēž šai pašā augstā namā. Tāpēc no šīs_ vietas jā-
vēršas taisni pret šīm partijām, kuras minēto organi-
zāciju nosodāmai darbībai ir dzinējs spēks. Ja ne-
būtu šī dzinējspēka, tad ari visas tās negatīvās pa-
rādības ārpus šī augstā nama netiktu kultivētas. Bet
ko dara mūsu neatbildīgās opozīcijas prese? Pat
tas no mūsu neatbildīgās preses orgāniem, kurš in-
telektuālās bagāžas ziņā stāv par veselu galvu aug-
stāk nekā pārējie opozīcijas preses orgāni — «Lat-
vis", ko viņš savās slejās pauž? Viņš par savu, ja ne
visgalvenāko uzdevumu, tad par vienu no galveniem
uzdevumiem uzstāda valdības komnromitēšanu par
katru cenu, sabiedrības atbaidīšanu no tagadējās
valdības un līdz ar to tālākās konsekvences sabie-
drības atbaidīšanu no šīs augstās vietas. (Starpsau-
ciens.) Tas nav pārspīlēti teikts, bet tas ir rakstīts
„Latvī" melns uz balta un nav tikai vienreiz vien
rakstīts, bet ir atkārtots dienu no dienas. Ja nutā
raksta laikraksts, kurš intelektuālā ziņā ir samērā
augstāki stādams, ko tad var sagaidīt no mazāk ap-
zinīgiem' opozīcijas preses orgāniem? Morālisku
atbildību par visu to, kas ir noticis Matisa ielā un kas
būtu noticis 1. maijā, bet kas nenotika, pateicoties
valdības apdomībai, ir liekama uz šīs atbildības opo-
zīcijas un nevis uz tām organizācijām, kas stāv ār-
pus šī nama. Kad šim augstam namam bija jānosoda
neglītie ekscesi Matisa ielā, tad par kaunu šai pusei
(norāda uz labo spārnu) te neatskanēja nosodoši
vārdi. Ar to viņi sankcionēja tās pretdemokratiskās
parādības, kādas mūsu valstī par nožēlošanu atkār-
tojas diezgan bieži. Jūsu cerība bija tā, ka 1. maijs
jums nodos atpakaļ no jūsu rokām izšlūkušos valdī-
bas grožus. Tas jums tomēr neizdodas, tas jau ta-
gad ir konstatējams. 1. maijs bija jums kā salmiņš
priekš slīcēja, bet tas salmiņš jūs neglāba. Tagad
jums vēl naliek pēdējais mēģinājums, budžeta pie-
ņemšana. Jūs vēl katrā ziņā mēģināsat pie budžeta
debatēm panākt tos mērķus, kurus jau diezgan vaļ-
sirdīgi izteica kā Klīves, tā Dukura kungi, bet jūsu
līdzšinējā nemākulība un līdzšinējie nesekmīgie pie-
dzīvojumi opozīcijas taisīšanā mums dod garantiju,
ka jums ari šis pēdējais mēģinājums neizdosies. Un
tiešām, tā opozīcija, kura nav spējīga pozitīvā darbā
pacelties pāri par poziciju, bet kura ir spējīga vienīgi
uz negativu graujošu darbu, — tāda opozicija ir no-
lemta iznīcībai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjā- Q,
ritat .% iļj,7

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tau-.
tas vietnieki! Ka 1. maija sapulču ierobežošana un
gājienu noliegšana ir bēdīgs fakts, kas liecina par to,
ka mūsu vasltī kaut kas nav kārtībā, par to, es do-
māju, mēs še šķēpus nelauzīsim un garas sarunas ne-
vedīsim. Ka tas patiešām tā ir, to liecina vēl otrs
bēdīgs fakts, kas ir jānostāda pirmām blakām, tas ir
fakts, ka no strādniecības vidus, zem strādniecības
nosaukuma un it kā viņas vārdā runā personas un
partijas, kuras uzņemas to nepateicīgo un node-
vīgo darbu — vilkt pilsonības un reakcijas ratus.
Šis bēdīgais fakts šodien no šī katedra skaidri un
gaiši bij redzams. Viena tāda grupa, viena tāda par-
tija, vārdā «mazinieki", kas lepojas ar strādniecības
vārdu, ar viņas izkārtni, šodienno šī katedra demon-
strēja to, ka viņai nav omulīgi, nav patīkami atra-
stieskopā ar strādniecības priekšstāvjiem, kuri šinī
namā sēž diezgan lielā skaitā un ka viņai ir daudz
drošāki un daudz patīkamāki atrasties aiz reakcijas
muguras, labajā spārnā. ( Starpsauciens.) To, Du- x
kura kungs, Jūs nevarēsiet noliegt ne ar kādiem sa-
viem starpsaucieniem. Jūs atklāti no šī katedra še
pateicāt, ka j ū s vēlaties, lai v a 1 d ī b ā b ū-
tu pievilkta zemnieku savieība, ka
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tai ir drošs stāvoklis un ka tad val-
dība ir patīkama sēdēšanā. Tas ir viens.

Otram kārtām, šī pati mazinieku partija no šī ka-
tedra deklarēja, ka kreisiem nevajaga nopūlēties ar
valdības darīšanām, tāpat kā to še deklarēja Klīves
kungs no zemnieku savienības; «Neķeraties jūs pie
valdības grožiem, neatbalstāt nevienu valdību, jo,
ja jūs to darīsiet, tad zemē augs nemiers, būs nekār-
tības, būs nedrošība". (Starpsauciens.) Es gribu še
atzīmēt, Lindiņa kungs, ka starp jūsu runātāju Duku-
ra kungu un starp Klīves kungu šinī jautājumā ne-
valdīja nekādas domu starpības. Ja nu mēs jautāsim,
vai faktiskā puse ir novērtēta pareizi, vai reakcija
uztraucas, kad strādnieki nāk pie varas, tad es do-
māju, ka jā. Nemiers un nekārtības no labā spārna
puses ir pieaugušas. TikMlgi, kamēr pie valdības
grožiem neķersies strādnieku organizācijas, kamēr
strādnieku partijai nebūs nekāda noteikšana, bet val-
dības grožus turēs savās rokās reakcija un- tie, kas
viņai simpatizē, — šinī gadījumā ari mazinieki un
viņu draugi, — tik ilgi reakcija neuztrauksies, bet
mierīgi nostiprināsies un pieaugs. To jūs novērosiet
ne tikai Latvijā, bet ari citur. Kamēr valda reakcija,
kamēr vara ir viņas rokās, atklāta vairāk vai mazāk
huligāniska uzstāšanās tai ne vienmēr vajadzīga. Sa-
vu iespaidu un gribu tā izved caur valdības aparātu.

Jūs, Dukura kungs, atrodat šādu stāvokli par pil-
nīgi pareizu un domājat, ka strādniecībai ari neva-
jaga pie valdības grožiem ķerties, sevišķi kreisai da-
ļai ne. (Starpsauciens no Dukura.) Dukura kungs,
mēs še augstā namā esam izvēlēti no strādniecības.
Tagad tālāk. Jūs piekrītat tai Klīves kunga domai,
ka, lai zemē uzturētu «mieru un kārtību", tad labāki
ir nostāties aiz zemnieku savienības muguras un
brāļoties ar reakciju. Jūs to atrodiet par gudrāko
strādniecības politiku un šo savu recepti mēģinājāt
ieteikt ari mums. Par to varam tikai pateikties, bet
sekot nekad tai nesekosim. Un ne tikai mēs, bet ari
neviena cita strādniecības organizācija tai nesekos.
(Starpsauciens no kreisās puses: «Tas ir pareizi!")

Jūs, Dukura kungs, mums šeit pārmetat, ka mēs
neesot strādniecības priekšstāvji, bet par tādiem ie-
domājaties sevi. Nu labi. Ņemsim, piemēram, tos
tuvākos notikumus, kas mums aiz muguras —_ 1.
maiju. Strādniecība gribēja to svinēt un ari svinēja.
Cik tad nu bij to, kas 1. maiju gribēja ar jumskopa
svinēt? Izrādījās, ka Rīgā, galvenā centra vienaju-
su sapulce nevarēja notikt tādēļ, ka nebija klausītāju,
bet otru sapulci jūs varējāt noturēt, tikai ar 70 dalīb-
niekiem. (Starpsauciens no Dukura.) Neatrodot tel-
pas! To mēs jausen zinarm ka tad, kad notiek dzelz-
ceļu katastrofas, arvienu vainīgs ir sliežu bīdītājs.
Tāpat ari jūs tagad vainu uzveļat uz telpām: jus ne-
esot varējuši noturēt sapulces tādēļ, ka neesot da-
būjuši telpas priekš tam. Jūs esat dabūjuši telpas ti-
kai priekš 70 cilvēkiem. Vai tas ir politisks argu-
ments! Tas katrā ziņā raksturo gan to, ka aiz jums
strādniecības masas nestāv un š e it a u g s ta na-
mā, runājot strādniecības vārdā, jus
nelietīgi un veltivalkā j a_t strādnie-
cības vārdu. Kāpēc pārējās strādnieku organi-
zācijas, piemēram, arodnieciskās un citas atrada
priekš sapulcēm vajadzīgās telpas un tas bija pārpil-
dītas? Tur salasījās tūkstošiem cilvēku. Ta tas bija
ne tik vien Rīgā, bet ari visā Latvija. Tikai pie jums
jūsu sapulcēs bij pjlnīgs tukšums. Un neskatoties
uz visu to, jūs tomēr uzdrošinājāties nākt un no šīs
vietas mums lepni jautāt: «kas jus esat par strādnie-
ku aizstāvjiem? Es domāju, ka šo jūsu uzstāšanos
novērtēs strādniecība un viņa _ redzes, ka jus tikai
blēņojaties un liekuļojiet un neka vairāk nedarāt.

Bet tagad pieiesim pie pašas interpelacijas. In-
terpelanti ir nemierā ar sapulču un gājienu noliegša-

nu un še mums domu starpības nav. Nav tā tik tālu,
cik tālu šī noliegšana zīmējas uz visu Latviju. Tas
solis bij nepareizs no valdības un tur mēs valdību ne-
atbalstam. Tas nebija vajadzīgs pie mūsu apstākļiem
visā zemē, bet tikai Rīgā. Nevajaga taču vest strau-
sa politiku un teikt, ka tas ari Rīgā nebija vajadzīgs.
Rīgas apstākli ir patiešām tādi, ka ja negribēja pie-
laist asins izliešanu, tad gājieni bija jānoliedz. Bet
pieiesim tai lietai tuvāk un jautāsim, kādi bija un
kādi ir mūsu politiskie apstākli? Man šķiet, kungi
mazinieki, ka ja jūs gribiet būt atklāti, tad jūs, tāpat
kā visi pārējie Latvijas iedzīvotāji, sapratīsiet, ka
Latvijā ir sabiedriskie spēki un grupas, kurām Latvi-
jas demokrātiskā iekārta nepatīk un kuri ar to šāda
vai tādā ceļā grib tikt galā. Šo ceļu šīs grupas me-
klē jau no Satversmes Sapulces laikiem

^
pa visu Sa-

eimas pastāvēšanas laiku un ir izmēģinājušas visda-
žādākos veidus. Kas tās ir par grupām, tas mums
visiem diezgan labi zināms un tāpēc par to lietu se-
višķi plaši šeit nebūs jārunā. Ja Latvijas pastāvēša-
nas sākumā varēja runāt par to, ka viņu apdraud ko-
munisti, tad tagadējos apstākļos par to runāt varētu
tikai persona, kura nupat kā no ārzemēm iebraukusi.
Mums visiem, kas Latvijā dzīvo, ir zināms, ka no
Latvijas komunistu puses tagad Latvijas iekārtai
briesmas nedraud. To saprot laikam ari valdība un
iekšlietu ministrs.' Tāpēc par komunistiem runāt ir
lieki. Radušās ir citas grupas, gluži pretējā puse —
labā spārnā, kuras ir ieinteresētas pie varas nepielaist
tās strādniecības masas, kuras pie varas būdamas
apdraud šo grupu rīcības brīvību, ierobežo viņu vei-
kalus. Mums vairākkārt ir nācies dzirdēt no Berga
kunga, un viņa politiskiem draugiem, ka Latvijas Sa-
tversme «neiet". Berga kungam viņa «negāja" tik
ilgi, kamēr 24 stundu laikā pret labā spārna gribu
nesastādījās Valdība, kura var iztikt bez šiem «ne-
gulējiem". No tā laika Berga kungs un viņa «Latvis"
ir apklusuši. Šīs grupas mēģināja vest savu «neie-
šanas" politiku, bet drīzi vien pārliecinājās, kā ap
šādu politiku, pret Latvijas demokrātisko jekārtu,
viņas nevar ne kādas masas apvienot. Priekš ta šobrīd
Latvijā nevar atrast dzirdīgasausis daudz maz plašā-
kā masštabā. Ja tas nu ir izmēģināts un neiet, tad jāķe-
ras pie citiem līdzekļiem, pie huligāniskas uzstāša-
nās, kas tiek veicināta no šīm reakcionāru grupām
jau labi sen atpakaļ. Pirmais, patiesībā nevis pir-
mais, bet-redzamākais solis bij 1.maijs pagājušā gada.
Iepriekš minētiem nolūkiem šīm grupām vajadzēja
dabūt savā rīcībā zināmas personas un organizācijas.
Tas ari viņām izdevās, jo bij ari personas, kuras no
savas puses meklēja zināmu angažementu. Ta šīs
personas un grupas sapratās un radās organizācijas
ar dažādiem skaistiem un jaukiem nosaukumiem, ka,
piemēram, «Nacionālais klubs". Ap šīm organizā-
cijām ar skaidriem, tīriem uncienījamiem lozungiem,
bet ļauniem nolūkiem vajadzēja pulcēt masas, lai tas
vestu atklātos uzbrukumos strādniecībai un darba
tautai. Šīs organizācijas, par dziļu nožēlošanu, līdz
šim ir atradušas diezgan lielu atbalstu visas iepriek-
šējās valdībās un, es teiktu, —ne tikai iepriekšējas
valdībās, bet zināmā mērā viņas ir atradušas atbalstu
ari pie šīs valdības iekšlietu ministra. (Sauciens:
„Oho!" Lindiņa starpsauciens: «Mēs jau sakām, ka
jūs reakciju kultivējat!") Lindiņa kungs, jus sakiet,
ka mēs reakciju kultivējot. (Lindiņs no vietas: «Ja,
jūs atbalstāt to!") Metīsim frāzes pie malas un pie-
iesim pie lietas. Cik ilgi pastāv Zamueļa kabinets?—
3 mēnešus. Bet cik ilgi ir mazinieki piedalījušies ag-
rākās valdībās? (Starpsaucieni.) Vai jūs ko variet
teikt? Jums nav ko teikt, jūs esiet bijuši vairākas
va'dības kombinācijās un pietam gadiem ilgi un iekš-
lietu ministrija policijas aparāta šefs ir bijis šis r>ats
Birznieka kungs. (Starpsaucieni.) Viņš ir bijis visu
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laiku, ari pie jums. Bet tas nu te nebūtu galvenais,
jūa esiet bijuši valdībā un neesiet varējuši spert so-
lus lai tās parādības, kuras sāka pieņemt huligā-
nisma raksturu un apdraudet_ sabiedrisko mieru, lai
tās likvidētu vai apturētu. '. Jus viņas tikai esiet kul-
tivējuši pa visu savu pastāvēšanas laiku.

Šodien nu jūs uzkāpjat katedrl unsakat, ka so-
ciāldemokrāti pabalstot reakciju. Glābiņu vajagot
meklēt labā spārnā, pie zemnieku savienības, jeb pa-
reizāki sakot, aiz viņas muguras. Varbūt, Dukura
kungs, kas to sacīja,patiešām tā domā, bet es šaubos,
ka mazinieku partijakaut ari tās nedaudzas perso-
nas, kas aiz viņas stāv, to politiku atbalstīs (Dukurs
no vietas: «Visi!"). Tas ir ļoti bēdīgi, ka visi bez iz-
ņēmuma. TagadJūs nākiet šeit un jaucat politisko
gaisu, gribiet iestāstīt, ka kāda laba spārna grupa ar
«Latvijas Sargu" priekšgalā saprototies ar sociāl-
demokrātiem un kopīgi aizstāvot vienu un to pašu
valdību. Nu, sakiet, mazinieku kungi, vai jus ticiet
tam, ko jūs runājiet? (Sauciens: «Bez šaubām!") Jus
ticiet? Tad man jāsaka,ka jūs no mušu politiskiem
apstākļiem nekā nesaprotiet. (Jautrība.) Jā,Lindiņa
kungs, pieiesim pie šī jautājuma pilnīgi atklāti. Ka
mūsu Latvijas pilsonība nav viengabalaina masa, to
jūs ziniet. (Sauciens no maziniekiem: «Pareizi!")
Nu labi. Šīs pilsonības vidū ir loti nopietnas prete-
šķības cīņā pēc varas. (Sauciens: «Pareizi!") Nu
redziet, jūs piekrītiet ari tam, jūs sakiet nākt pie at-
ziņas. (Starpsauciens.) Jā, pilnīgi pareizi, Rein-
harda kungs. Tāpat, kā pilsoņu starpā ir pretešķl-
bas starp dažādām grupām un partijām, tā ari pie
mums ir zināmas nesaskaņas. (Starpsauciens.) Tā
pilsonības daļa, kas stāv aiz jums, Reinharda kungs,
ir ieinteresēta dabūt savās rokās daļu no tām pozī-
cijām, kuras bija Latvijas pastāvēšanas sākumā sa-
grābusi zemnieku savienība. Šī iemesla dēļ jūsu
starpā sākās strīdi dēļ mantas, varas un šeptēm.
Starp zemnieku savienību un to otro, «nacionālo"
zemnieku savienību, tiek vesta diezgan asa cīņa.
«Latvijas Sargs" ar «Brīvo Zemi" plēšas dēļ tā, ku-
ram no viņiem gūt vairāk balsis nākamās vēlēšanās
un vairāk deputātu. Klīves kungs man atgādina, ka
tanī «nacionālā" zemnieku savienībā varot iesēsties
ari kāds centra vīrs. Es to nebūt nenoliedzu. Pie
mūsu apstākļiem un pie mūsu centra pozīcijas var
viss kas notikt. (Jautrība.) Par velti un par agri ti-
kai jūs priecājaties. Šīm divām grupām, tā tad, ir
iemesls savā starpā noslēgt rēķinus. Bet tai pašā
numurā, kur «Latvijas Sargs" raksta par to, ka viņš
atbalsta valdību, tai pašā numurā jūs varat izlasīt
loti asus uzbrukumus un-ļoti lielu naidu pret sociāl-
demokrātiem. (Sauciens pa labi: «Mīlējās un ķīvē-
jas!") Ne vienmēr. Izceļot pirmo apstākli, apgai-
smojot tikai to, ka šī grupa atbalsta tagadējo valdību
un taisot no tāslēdzienu, ka viņa ir kopā ar sociāl-
demokrātiem, jūs noklusējat un ar nolūku noklusējat,
ka šī grupa ved ļoti asu cīņu pret sociāldemokrātiem.
Noklusēšana jums vajadzīga tāpēc, ka jūs te uzstā-
jatiesar lieko ģīmi un dzeniet demagoģiju, (Lindiņa
starpsauciens.) Lindiņa kuns, kādas attiecības mums
bija agrāk pret «Latvijas Sargu", tādas mums viņas
ari ir tagad. Ta tad ir skaidrs, ka «Latvijas Sargs"
un ta pilsonības dala, kas stāv aiz «Latvijas Sarga",
atbalstīs katru soli, kas iziet uz to, lai vājinātu zem-
nieku savienību. Šis ir tas iemesls, kāpēc «Latvijas
Sargs" izrada zināmu atbalstu valdībai, kura ir izsē-
dinājusi no sedliem_ zemnieku savienību. (Sauciens
pa labi: «Un ko Iesēdinājusi?") Centru..

Klīves kungs gribēja mums iegalvot, ka maldīgs
ieskats ir vienai daļai Saeimas deputātu, kuri domā,
ka zemnieku savienība kaut ko zaudējusi caur to, ka
viņa nav vairs valdība. Par to mēs nestrīdēsimies.
Pec mušu domam ta ir kļūda, kuru jūs esat pielai-

duši. Tagad jūs gribat tikt valdībā atpakaļ un sa-
ņemt atkal valdības grožus savās rokās (starpsau-
ciens labā pusē). Par to, Klīves kungs, jau šaubu
nav. To jau Jūs skaidri pateicāt šodien te. Jūs brī-
dinājāt mūs un mācījāt neķerties pie valdības gro-
žiem. Jūs sacījāt: «Ļaujat mums to darīt". (Starp-
saucieni.) Skaidrs, es jau jums ticu.ka tad, kad
strādnieki ņemtu valdības grožus savas rokās, tad
lektu gaisā visa reakcija. (Starpsaucieni.) Tā tad
ar vienu jautājumu, ar to, ko šeit tik daudz cilāja Du-
kura kungs un interpelanti vispār, ar to mēs esam
tikuši skaidrībā. Mums ir pilnīgi gaišs, kamdēļ «Lat-
vijas Sargs" izturas tā, kā tagad. Tam ir savi poli-
tiski motivi un nekāda mīlestība strādniekiem no tās
puses nav tikusi un ari netiks parādīta. Es domāju,
ka «Latvijas Sarga" ļaudis uzkāps uz šī katedra un
to pateiks. (Starpsauciens.)

Prasīsim, kas šeit priecājās par mazinieku ie-
sniegto interpelaciju un viņu uzstāšanos. Jūs redziet,
cik omulīgi smaidīja Ulmaņa un Klīves kungi, kad
interpelacijā tika iesniegta. (Sauciens: «Pareizi!")
Pareizi, Dukura kungs. Tāpēc, ka šiem kungiem ir
gaužām labi, ka ir kāda grupa un kādas personas, kas
uzņemas viņu ratiņus pavilkt. Lai to izdarītu, bet
strādniecības priekšā nezaudētu savu nevainību, tad
jūs katru reizi, kad uz šī katedra stājaties, jūs uzlie-
kat lieko ģīmi. Šis liekais ģīmis dažreiz ir veiklāki
taisīts un grūtāki viņš caurredzams, bet dažreiz viņš
ir pārāk nemākulīgi saklīsterēts un nevienam nekā
nespēj apslēpt. Es prasu, Dukura kungs, kad jūs
iesniedzāt savu interpelaciju, kāds bija jūsu nolūks?
Jūs teicāt, ka jūs n e v a r a t dāvāt uzticību
valdībai neatkarīgi no 1. maija. Man
jāsaka, ka 1. maijs jums noderēja tikai par pieķerša-
nās objektu. Patiesībā jūs neesat mierā ar tagadējo
valdību, bet strādniecībai mēģināt iestāstīt, ka jūs
esat brīvības un kārtības sargātāji. Jūs sākumā so-
lījāt, ka esat nākuši sargāt brīvību, protestēt pret 1.
maija pilsonisko brīvību ierobežošanu, bet beigās no
šī katedra pasacījāt, ka neatkarīgi no 1. maija
notikumiem par šo valdību nebalsosiet, tāpēc ka
tajā nav zemnieku savienības. Jums ti-
kai to vajaga.

Ka jums šis liekais ģīmis bieži vien ir virsū, to
viegli pierādīt. _ Ņemsim, kungi, pagājušā gada 1.
maijjr. Toreiz jus ari nācāt un no šī katedra rādījāt
it kā zināmas simpātijas tai daļai, kura 1. maijā uz
Esplanādes bij cietusi, strādniecībai. Bet kad lieta
nonāca pie izmeklēšanas un kad jums vajadzēja nākt
un atbalstīt konkrētos solus, kas tiktu sperti, tad jūsu
frakcija atteicās, jūsu frakcija to nedarīja. Ko mēs
prasījām pagājuša gada, Dukura kungs? Vai mēs
nerunājam par nacionālo klubu, vai mēs nerunājām
par to, ka policijas aparāts nav īsti kārtībā? (Starp-
sauciens.) Jums briesmīgi nepatīk, ka es to tagad
atgādinu, bet tur es neko nevaru darīt. Jūs toreiz
noteikti_ noraidījāt kopdarbību ar sociāldemokrātiju
un pieradījāt darbos to, ko jus šodien uzsvērāt vār-
dos, ka jums patīk iet kopa ar zemnieku savienību
un citam partijām par labu. To jūs izvedāt cauri.
Šogad jus nākat un protestējat pret 1. maija brīvību
ierobežošanu. Bet ko jūsu ļaudis šinī lietā bij .darī-juši? _ Jūsu priekšstāvis, kas nāca uz tām sēdēm, ku-
ras gāja runa par 1. maija gājienu noorganizēšanu un
kuras bija runa ari par varbūtējiem apstākļiem, kas
tos varētu traucēt, sacīja, ka viņš to pieņem, viņš to
sankcionē. (Dukura starpsauciens.) Nē, Dukura
kungs, bet ja jus uzņematies atbildību par personu,
par kuras sarunām jus neziniet, tad tas ir pārāk
vieglprātīgi. Es jums varu saukt vārdā tās perso-
nas. (Dukura starpsauciens.) Ja jus to ziniet, tad irlabi, tad nav_ vajadzīgs šos vārdus minēt. Bet, Lin-
diņa kungs, jūsu priekšstāvis pasacīja ne tikai to vien,
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viņš pasacīja ari vēl ko citu, proti, ka uz šo apstākli
varot izdzīt vienu smuku demagoģiju, bet viņi to ne-
darīšot. Visu to Jūs noklusējāt, un sava priekšstāvja
solījumu nepiepildījāt. Tā demagoģija jums bij vaja-
dzīga un to jūs ari izlietojāt. Man jāsaka, Dukura
kungs, ja jūs būtu iesnieguši interpelaciju, vai vien-
kārši jautājumu, lai noskaidrotu lietas apstākļus, tad
nekādus pārmetumus jums par to nevarētu izteikt.
Bet tās runas, kuras jūs šeit turiet, tās pierāda ko citu.
No strādniecības redzes stāvokļa, jūsu rīcība ir pilnī-
gi nodevīga, ne vairāk ne mazāk. (Starpsauciens no
Dukura.) Jūs uzstājaties šeit un no šī katedra stā-
stāt: «Redzat, kas tā ir par valdību. Tā ierobežo
strādnieku likumdošanu, pagarina mācekļu darba lai-
ku un nekas netiek darīts šai jautājumā." Jūs sakāt,
ka nekādi protesti netiekot izteikti no mūsu puses,
bet galu galā tomēr atzīstat, ka ir gan bijuši protesti,
bet tikai Dukura kungam ir bijis grūti salasīt.

Tālāk nu jāvaicā, kas bija šī jautājuma ierosi-
nātājs, t. i., jautājuma par mācekļu darba laiku paga-
rināšanu. Vai tas nebija jūsu partijas biedrs? (Starp-
sauciens.) Es nedomāju, ka Veidemans ir jūsu «stre-
ločņiks". Es tiešām nezināju, ka jūs par departa-
mentu direktoriem saliekat «streločņikus". Šis stre-
ločņiks nevis raksta kaut kādu valdības pavēli, kuru
viņam diktē viņa ministrs vai valdība, kā departa-
menta direktoram, bet uzraksta ievadrakstu, kurā
viņš sajūsmināts runā par to, ka tāds darba laiks, kā
tagad pastāv, nav vajadzīgs. Šo ievadrakstu viņš
liek nodrukāt «Jaunākās Ziņās". (Starpsauciens.)
Viss tas stāv sakarā ar to, ka jūs spēlējat divdabja
lomu, tas pierāda, ka jūs runājat vienu un darāt otru.

Jūs pārmetat mūsu frakcijai, ka viņa nekā neda-
ra. Bet nu pasakāt, vai tai laikā, kamēr jūs bijāt val-
dībā, jūs ko izdarījāt? Jūs pierādījāt tikai to, ka val-
dībā esat ļoti kārtīgi un godīgi zemnieku savienības
atbalstītāji. To jūs esat darījuši un to jūs esat pie-
rādījuši ari šodien. Jūs vairākas reizes esat iesnie-
guši interpelaciju par ģen. Ezeriņu. Es nu gan nezi-
nu, vai viņš ir šāds vai tāds, es viņu nepazīstu, nezi-
nu kāda ir viņa pagātne un tāpēc par šo personu ne-
varu spriest. Bet es nu jautāju, kāpēc jūs neiesnie-
dzāt interpelaciju par pulkvedi Kūķi, kad tas visu lai-
ku sēdēja Liepājā un demoralizēja kareivjus. (Starp-
sauciens no maziniekiem.) Kas tad tā bij par armi-
jas lietu, kad pulkvedis Kūķis iejaucās ostas strād-
nieku streikā? Tad tālāk. Vai ir pielaižamas tādas
parādības, kādas norisinājās vilcienā, kur armijas
augstākie virsnieki uzdrošinājās aizskart Saeimas de-
putātus, kuri brauc oficiālā komandējumā? (Starp-
sauciens no Dukura: «Tas bija jūsu valdības laikā!")
Nē, Dukura kungs, tā bij jūsu valdība, kaut ari demi-
sionējusi. Tad jūs cietāt klusu. Jūs nebijāt pret to,
ka valdība ir spērusi vienu vai otru soli,kaut ari jums
nepatīkamu. Jūs nepiespiedāt toreiz aiziet kara mi-
nistri, bet nobalsojāt viņam uzticību. Mēs zinām
veselu rindu arestu un citas lietas, bet par tiem sīku-
miem tagad nerunāsim. Tas viss ir pierādījis, ka
jums arvienu ir bijis droši un omulīgi sēdēt aiz zem-
nieku savienības muguras. To jūs vēlaties ari tagad
un ieteiciet mums to pašu. (Starpsaucieni.) Pa to
ceļu mēs iet nevaram un par padomiem varam tikai
pateikties.

Jāprasa, kas tā ir par valdību, kas varētu nākt
tagadējās valdības vietā. Ja jūs gāziet šo valdību,
balsojiet viņai neuzticību, tad jūsesiet laikam aizgā-
dājuši par nākošo, ko jūs necenšaties še slēpt tāpat
kā Klīves kungs. Tā būs valdība ar zemnieku sa-
vienību. (Sauciens no mazinieku puses: «Priekš
strādniecības labvēlīga!") Jus sakietpriekš strād-
niecības labvēlīgāka, bet vai jumskopa ar zemnieku
savienību pietiek priekš tam balsis, lai varētu valdību

nodibināt? Zemnieku savienībai 17 un maziniekiem
7, kopā 24. Tas ir nepietiekoši. (Klīves starpsau-
ciens: «Bet centrs! Vai centrs jums pielaulāts?")
Centrs, Klīves kungs, nav mums pielaulāts un ja nu
ari jūs ceriet, ka viņš balsos par jums, tad jūs visla-
bākā gadījumā, visus apvienojot, dabūjiet 46 balsis.
Bet tas vēl ir par maz. Jums ir cerības dabūt klāt to
strīpu deputātu, kas sēž gar viņu malu. (Rāda uz ga-
lējo labo spārnu.) Tur esot īstie demokrātijas drau-
gi. (R. Lindiņš no vietas: «Kāpēc mēs nevaram bal-
stīties uz to, ko tagad!") Tas ir cits jautājums. Jūs
jau praksē esiet izmēģinājuši un pierādījuši, uz ko
jūs balstāties. Centra valdību, kura balstās uz so-
ciāldemokrātiju, jūs gribiet gāzt, viņas vietā likt labā
spārna valdību, kurā jūs justos loti omulīgi, vismaz
ministra vietiņu ziņā. Vai jums ir tā dūša un drosme
pateikt, ka labais spārns aizstāvēs strādniecību un
status quo sociālā likumdošanā? (Starpsauciens.)
Dukura kungs saka, ka tādā valdība ir divkārt bijusi.
Bet kas tad notika jūsu valdīšanas laikā, kur jūsatrā-
dāties kopā ar 46 deputātiem, plus ari labais spārns?
Šī valdība nolēma pagarināt ierēdņu darba laiku no
6 uz 7 stundām un nolēma valsts piemaksas slimo ka-
sēm samazināt uz pusi. Tas bij tas status quo (starp-
saucieni). (Lindiņš no vietas: «Tas notika ar demo-
krātiskā centra balsīm!") Kungi, mazinieki! Es do-
māju,ka šo polemiku vest tādā garā ir stipri neauglī-
gi. Visa sabiedrība, ari labais spārns un strādnie-
cība zin, ka tā valdība, kas var nākt šīs vietā, var
balstīties tikai uz labo spārnu un tas spers visus so-
lus, lai likvidētu tos strādniecības ieguvumus, kas
līdz šim ir sasniegti. To Berga kungs 1. maijā jau
deklarējis Rūjienā. Kad šo valdību dabūšot nost, tad
labais spārns došot tādu valdību, kas visus sociālistus
savaldīšot. (Starpsauciens no Berga.) Jums, var-
būt, tas nepatīk, Berga kungs? Un ja nu mēs pie šī
jautājuma esam nonākuši, tad strādniecībai ir jādod
atbilde. Kaut ari mēs skaidri pasakām, ka sapulču
un gājienu noliegšana 1. maijā visā Latvijā ir bijis
nepareizs solis un kļūda, kuru nevajadzēja darīt, tad
tomēr izvēloties starp 2 izejām — vai nu šo valdību
nogāzt un saņemt labo spārnu kopā ar jums, kungiem
maziniekiem, vai valdību, kura šo savu soli grib izla-
bot, tad ir skaidrs_ visiem, — izņemot tikai mazinie-
kus, ko varam izvēlēties. Mums ministru prezidents
šeit paziņoja, ka viņšatrod par nosodāmām visas parā-
dības, kādas pēdējā laikā ir bijušas no labā spārna
organizācijām un no dažādām viņu personām. Mums
to sola valdības galva un nesola iekšlietu ministrs.
Iekšlietu ministra solījumam mēs patiesi šeit neticam.
(Sauciens: «Pareizi!") Ja to mums sola valdības
galva, tad tie cēloņi, kas ir noveduši pie bēdīgām 1.
maija sapulču ierobežošanas un gājienu noliegšanas,
tad mēs ticam, ka tie tiks novērsti un ka visās tādās
organizācijās, kuras ir izgājušas nevien Uz sociālde-
mokrātu apkarošanu, bet ari uz Latvijas demokrāti-
jas iznīcināšanu, nievāšanu un satricināšanu, ka tās
tiks savaldītas un tiks sperti soli pret grupām,kas to
kultivē. Pie šīs situācijas mūsu partija ir spiesta at-
balstīt to valdību, uz kuru ir cerības; ka viņa var iz-
vest priekš demokrātijas sargāšanas vairāk katrā
ziņa, nekā tā valdība, kas nāks viņas vietā uh kura
atbalstīsies uz labo spārnu. Aiz šiem iemesliem mēs

. ari balsosim tagadējai valdībai uzticību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhar-

dam.
G. Reinhards (kristīgā; nacionāla savienība):

Augstais nams! Beidzamie runātāji ir novērsušies
patiesībā no temata tādēļ, ka tas ir bijis izdevīgi viņu
stāvoklim šolietu novirzīt uz tādu pusi, lai nevarētu se-
kot lietaskodolam. Tāpēc ari mans priekšrunātājs visu
laiku polemizēja te ar savu priekšrunātāju, Dukura
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kungu, par tādām lietām, kuras mus_ patiesība, nemaz
neinteresē, par savu partiju iekšējam darīšanām.
Mums taču gan Latvijas politikā acumirklī var inte-
resēt tas virziens, kādu ņēmusi tagadēja valdība. Uz
iesniegto jautājumu,kādi iemesli bijuši ārkārtēju soju
speršanai, kurus formeli varēja spert, kamēr pastāv
pastiprinātā apsardzība, — un par to nevar pārmest,
bet jautājumsir, vai bijis iemesls un vai šie soļi bijuši
tie. pareizie, — ministru prezidents deva paskaidro-
jumus, kuri gan augsto namu nebūs pārliecinājuši, ka
tādi soļi bija vajadzīgi, ka bija vajadzīgs izlietot šo
ārkārtējo varu, kas mušu valdībai tagad ir un to iz-
lietot vēl tanī laikā, kad, kā ministru prezidenta
kungs teica, mēs taisamiesatcelt pastiprināto apsar-
dzību. Viņš teica, ka varētu to atcelt jau 8. maija,
bet gaidīšot tomēr līdz 15. maijam. Bet 1. maija ap-
stākli bijuši tik ārkārtīgi traki, ka citādi nevarēja, ka
tikai izlietojot vislielākās represijas, kādas mušu de-
mokrātiskā iekārtā iedomājamas, kuras ierobežo pat
visas patriotiskās demonstrācijas. 1. maija svētki ir
mūsu valsts lielākie svētki. Tie ir tie, kur nodibinājās
mūsu valsts īstā iekārta. 18.novembrī nodibinājāstikai
mūsu valsts ideja, bet iekārtu mēs radījām jtr 1.maiju,
kur sanāca īstais saimnieks. Tiek tāpēc musuaugsta-
kie svētki. Šinī svētku dienā patriotiskas manifestā-
cijas ir pašaspar sevi saprotamas, ja jus gribiet ciemt
mūsu demokrātisko iekārtu. Mums ir labi jāpadomā,
vai mēs drīkstam apgraizīt šīs lielās tiesības uņatstāt
tukšumu un aizliegt gājienus, lai cilvēki iet ta tipu,
tipu, tipu viens pēc otra uz savu patriotisko demon-
strāciju, lai viņi iet tur pateikties tādā gājiena tiem
lielajiem dēliem, kas mums Latviju devuši. Es do-
māju, ka te mūsu valdība nav izvēlējusies īsti pareizo
soli, viņa ir pāri darījusi visai Latvijas pilsoņu patrio-
tiskai sajūtai. To viņai nepiedos. Viņa gan pateica:
acumirkli mūsu pilsoņi ir apmierināti. Pats par sevi
saprotams, ka mūsu pilsoņi ir tik disciplinēti, ka viņi
netaisa bunti, bet mēs nogaidīsim, kas būs vēlāk!
Viena dala mūsu pilsoņu ir tāda, kas neizprot šī soļa
sekas, bet lielākā dala to gan saprot, ka šiem iero-
bežojumiem nebija vietas. Tas bija skaidrs. To
nevar noliegt ari mūsu galējie kreisie šai augstā na-
mā un tomēr viņiem kaut kas neļāva šeit to atklāti
pateikt, ka tas tā nedrīkstētu būt. Viņi gan atsaucās,
ka provincē gājieni nebūtu bijuši noliedzami, bet Rīgā
esot citādi. Kāds ir tas iemesls? Ir uzkrītoši, ka tās
aprindas, kuras mēles galā arvien ir turējušas saldo
vārdu par brīvībām, ka tagad tās stāv taisni par pre-
tējo, taisni par visu to «trakāko", par šo brīvību ie-
robežošanu. Vārdos viņiem arvien iznāk skaisti un
saldi un tas iezogas sirdī visiem pilsoņiem: mēs jums
dosim brīvību, mēs jums dosim maizi, mēs jums do-
sim visu ko. Jūs taču dzirdējāt tās skaņas, kādas bija
1917. gadā, bet jūsari-zināt, ka pēc tam nāca viss tas
bads un visa tā briesmīgā reakcija! Tas ir pilnīgi tas
pats gars,_ kas toreiz pūta austrumos, kas tagad ie-
dvesmo tas aprindas, kas ar šiem saldiem vārdiem
mēles galā uzstājās Rudevica personā,ka brutāli dar-
bi nenotiekot no strādnieku puses. Saprotama lieta,
ka strādnieki ņav brutāli cilvēki. Bet es nezinu, kas
tie tādi ir, kas uzdevušies par viņu aizstāvjiem, sa-
rīkojuši dažus strādnieku mītiņus, tie varbūt nav
strādnieki bijuši. Ja tas ir taisnība, ko Rudevica
kungs te stāsta, tad tie nav strādnieki bijuši, tie būs
bijušikādi citi, kas tikai uzdevušies par strādniekiem.
Tie, kas Jelgavā to sapulci noturējuši, kur dziedāta
komunistu internacionāle. Tur daži nav pacēluši ce-
pures, tās viiiem nosistas no galvas un paši tie iz-
sviesti ara. Es jums ticu un domāju, ka tie nav bijuši
strādnieki, bet tur ir bijuši citi, kas to ir darījuši strād-
niek

^
vārdā, kas strādnieku vārdu ar to apgānījuši,

pastrādādami tādu varmācības darbu šinī svētku die-
na, tiem pretim, kas uzdrošināsies protestēt, ka

mūsu vislielākā svētku dienā dzied kādas citas valsts
himnu! (Sauciens kreisā pusē: «Nu ir traki!") Sa-
protama lieta, ka traki! Tas raksturo labi tos, kas
atrod šo lietu ne par traku, kas atrod par pļelaižamu,
ka mūsu valsts vislielākos svētkos dzied mušu valstij
nedraudzīgās valsts himnu, kad jādzied mūsu pašu
valsts himna; tas raksturo ari tos pilsoņus, kuri na.v
noņēmuši cepures pie šīs himnas dziedāšanas! Jūs
sakāt, ka strādnieki to nedara, bet tie taču, kastur
runāja, tie domā, ka viņi ir strādniecības pārstāvji.
Ja jūs tā to lietu saprotiet, Rudevica kungs, tad es
esmu mierā un jums piekritu, tikai neieveda! iekšā
vārdu «strādnieki" un nekompromitējiet Latvijas
strādniekus. Latvijas strādnieki jums ari vairāk ne-
tic, un tas ir labi! Latvijas strādnieks Alūksnē dzied
savu dziesmu, kad jūs gribat dziedāt internacionāli,
un Dobelē, kad jūsgribējātdziedāt internacionāli, viņš
nodziedāja to dziesmu, kas viņam nāk no sirds —
«Dievs, svētī Latviju! "Redziet, tāds ir tas strādnieks
un tāpēc tie,kas citādi runā par strādnieku, tie ir vil-
tus pravieši, kas grib strādnieku vārdā runāt, bet ku-
riem nav tiesības tā runāt. (Starpsauciens.) Ministru
prezidenta kunga runa atstāja tādu iespaidu, it kā
viņš aizstāv sociāldemokrātus. To būs izjutuši visi.
Tas ir pilnīgi pareizi! Tāpat, nāca no kreisajiem so-
ciāldemokrātiem un aizstāvēja ministru prezidenta
kungu un viņa kabinetu. Tie taču visi tur ir kopā kā
viens. Viņi visi to likumu rīkojumu ir kopā perējuši
un viņi citādi nevar, kā nākt un to aizstāvēt, lai gan
ir skaidri redzams, ka tas ir pret dzīves patiesību!
Demokrātiskais centrs var tā nostāties, jo viņi vien-
reiz nostājas kā pilsoņi un otrreiz kā kreisie. Ja viņi
nostājas kā pilsoņi, tad viņi saka, ka var brīvības ie-
robežot, ja ir vajadzīgs. Bet ja kreisie sociāldemo-
krāti nāk un saka, ka tās brīvības var ierobežot, ku-
ras pēc viņu ieskatiem bija vislielākās pilsoņu brīvī-
bas, tad tas ir pilnīgi nesaprotami! Man te jānorāda,
ka te mazinieki runāja tā, ka no sociāldemokrātiem
varēja to sagaidīt. Bet beidzamā laikā ir zaudējuši
galīgi savu sociāldemokrātisko ģīmi. (Starpsau-
ciens: „Pareizi!") Viņi ir zaudējuši savu sociāldemo-
krātisko konfigurāciju. Tā nu būtu viņu darīšana, tas
mūs neinteresē. Mūs interesē tā lielā intīma draudzī-
ba, ko viņi ir noslēguši ar centru un mums ir brīnums
par to, ka centrs atrod par iespējamu ar viņiem tik
kopīgi strādāt taisni tādā garā,ka tas saceļ lielas šau-
bas, vai tas ari Latvijai par labu nāks. Proti, kā te
izskanēja no Rudevica kunga runas un tāpat no Bast-
jāņakunga runas, tad aizlieguma vaina esot uzgāža-
ma nacionālistiem. Tie esot tie vainīgie! Bet Du-
kura kungs jau noskaidroja, ka tienacionālisti, kurus,
ja es nemaldos, ministru prezidenta kungs nosauca
par fašistiem, — nedodot gan nekādu tuvāku paskai-
drojumu vai tāda partija Latvijā ir un kur viņa ir, un
kuri, domājams, būs atrodami pašos galējos labos pa-
visam tālu tur projām, — esot pārgājuši pie centra
un esot valdības vislielākie draugi. Tā tad tie būtu
pārgājuši valdībā. Tā tas būs. Jā, Dukura kungam
ir taisnība — un to neviens vēl nav atspēkojis, joDu-
kura kungs lasīja melnu uz balta, ka tas tā ir — kas
tad nu vēl paliek pāri? Paliek vēl pāri bezpartejiski
nacionālais centrs un kristīgie nacionālisti. Tie nu
būtu tie vainīgie, kāpēc ir vajadzējis izdot 1. maija rī-
kojumu par visu procesiju noliegšanu. Bet, kungi,
mes 8 cilvēki esam bijuši loti lēna opozīcija šai valdī-
bai un ari citām valdībām, mēs esam pabalstījuši pat
sociāldemokrātus, kad viņi vēl bija valdībā, arvien
esam bijuši loti miermīlīgi — un nu uzreiz mūsu dēļ
vajaga izdot tādus likumus! Ja valdība būtu pie
mums apjautājusies,_mēs būtu viņu apmierinājuši un
viņai nebūtu vajadzējis nevienu sarūgtināt ar šādiem
noteikumiem. Bet viņa to nedarīja un nevarēja to
darīt, jo to viņai noliedza kreisie sociāldemokrāti.

" 3. Ml mi
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Šī lietajau pavisam ari nav izgājusi no valdības. Val-
dība, pēc manām domām, šinī lietā ir maz vainojama,
bet tie padomdevēji un aizkulišu rīkotāji, ir tie, kuri
gribēja izmantot šo mūsu naivo valdību, lai varētu
cīnīties ar nacionālistiem. Nu sakāt, kungi, jūsu te
sēž 30, bet mēs esam tikai 8, vai nu jums vajadzēja
lietot pret mums tādus līdzekļus, jo tie, kas stāv vēl
tālāk pa labi aiz mums, taču ir pilnīgi pārgājuši mūsu
valdības pusē. Tā tad, ko

^
jūs baidāties? Jūs baidā-

ties tāpēc, ka jumsir slikta sirdsapziņa. Arvienu tas,
kam ir slikta sirdsapziņa, ir bailīgs un tas nāk no tam,
ka tagadējās valdības padomdevēji un to šņorīšu vil-
cēji aiz kulisēm ir uzsākuši cīņu pret nacionālo ideju
Latvijā. Es domāju, kungi, velti jūs to cīņu sākāt.
Latviju ir nodibinājusi... (Balsis pa kreisi: «Niedras
bārda!") nacionālā doma — tā Latviju ir nodibinājusi
un ja viņa pārspēja visus bermondtiešus un visus jūsu
biedrus pa kreisi — komunistus, ja viņa varēja pār-
spēt visus savus iekšējos ienaidniekus, viņi sa-
graus ari jūs nākotnē. Atklāti jau jūs tagad vairs ne-
spējat uzstāties. Tad tālāk, iedomājās diezin kādas
tur briesmas, kas draudējušas Latvijas valstij, bet
galu galā iznāk, ka Ministru Prezidents pats tam ne-
tic, citādi viņš nebūtu teicis, ka pēc 15. maija atcels
pastiprināto apsardzību. Šeit attēloja tik lielas brie-
smas valstij, ka draud pat apvērsums. Ja tas tā būtu,
tad nesaprotu, kā valdība cīnīsies ar tām pēc 15.
maija, kad atcels pastiprināto apsardzību. Tā tad
iznāk, ka valdība pati netic tam, ka draudējušas kā-
das briesmas, bet nāk un stāsta par to tikai tāpēc,
ka kaut kas jārunā, ka atbilde šodien ir jādod. Tie
kas runā, tie negrib atklāti vest cīņu pret nacionāli-
stiem, jo baidās darīt to, jo tas pašlaik Latvijā ir liels
spēks un nav drosme pret to uzstāties. Bet kungi,
es pateikšu, ka visa mūsu valsts ir dibināta uz na-
cionālisma pamata, Latvijas labākie dēli ir bijuši na-
cionālisti! (Starpsauciens no kreisās puses.) Es
domāju, ka viņi ir bijuši nacionālisti un nevis inter-
nacionalisti! Jūs gan domājat, ka tas tā nav. Man
liekas, jūs to nekādā ziņā nevarat noliegt,ka Latvijas
labākie dēli ir bijuši nacionālisti, t. i. nenoliedzams
fakts. Ari tie labākie elementi no jums ari ir bijuši
nacionālisti! (Starpsauciens no kreisās puses: «Jūs
jau tad nemaz šeitnebijāt!") Es gan biju, bet jūs ne-
bijāt. Šie nacionālisti, kas Latviju dibinājuši, tie vēl
nekad nav dziedājuši «Meli dir in Siegerkranz". Visi
tie, kas ir internacionalisti, tie dzied internacionāli,
tie dzied mūsu kaimiņu tautas himnu. Tā ir tā star-
pība starp šīm abām kustībām un uzvarēs tā, kas
dzied «Dievs, svētī Latviju".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevi-
cam.

\<ti A A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
j'^'sļigodātie deputātu kungi! Par nožēlošanu man jā-

nes līdz biezas grāmatas, lai ar šo biezo grāmatu pa-
līdzību pierādītu kreisiem sociāldemokrātiem viņu
pašu agrāk izteikto vārdu pareizību un to vārdu ne-
pareizību, kuri šodien nāca uz šī katedra. Bet pie tā
atgriezīsimies vēlāk. Vispirms kreisie sociāldemo-
krāti, aizstāvēdami šodien savu ārkārtīgi kļūmīgo po-
ziciju, mēģināja visstiprāk argumentēt ar to, ka vi-
ņiem šai augstā namā esot vairāk deputātu nekā
mums. Viņiem esot 31 deputāts un mums, mazinie-
kiem, 7 deputāti. Gāja vēl tālāk: Zemē viņiem esot
vēl lielāks vairākums. Viņiem 1. maija sapulcēs
esot bijuši 10 tūkstoši, bet maziniekiem tikai 70. At-
vēliet Jums atgādināt, godājamais kolēģi pa kreisi,
ka kādreiz kāds loti pazīstams un pasaulslavens zi-
nātnieks, Galilejs, stāvēja viens pats pret visiem.
Viņam visapkārt runāja, ka saule iet ap zemi un ze-
me negriežas. Viņšviens pats aizstāvēja citu ieskatu,
un pastāvēja, ka zeme griežas. Izrādījās, ka tomēr
zeme griežas; izrādījās, ka vairākumam nebija tai-

Klājumā Saeimas Stetiotfiati-kTļ
birojā Rlai, Jēk»b» ielā Xs U.ļ

snība, ka taisnība bija Galilejam. Tas arguments, ka
kādai frakcijai ir vairāk deputātu šeit Saeimā, ir vai-
rāk balsotāju, tas vien vēl neko nenozīmē, tas neno-
zīmē, ka tā politika, kuru viņa aizstāv, ir pareiza;
tas nenozīmē, ka viņas pusē ir taisnība (starpsaucie-
ni) . Jums nepatīk Galilejs. Pievedīšu citu piemēru.
Jūs neatzīstiet, kā jūspaši sakiet, komunistus ar viņu
mācību. Jūs viņus apkarojiet. Bet aiz komunistiem
ir masas. Pašreizējās vēlēšanās Vācijā komunistu
skaits ir pieaudzis no 15^ uz 59. Tā tad masas aiz
viņiem ir vairojušās. Vai jūs nāksiet apgalvot, ka
tāpēc komunistu idejas ir tapušas vērtīgākas, ka tā-
pēc viņiem ir vairāk taisnības nekā viņiem bij agrāk?
Es domāju, ka jūs neatzīsat, ka tāpēc komunistu mā-
cības tagad Vācijā ir tapušas pareizākas nekā agrāk.
Sociāldemokrāti Vācijā agrākā Reichstagā bij skaitā
171, turpretim tagad, pēc pēdējām ziņām, viņu ir tikai
99. Tā tad viņu skaits ir mazinājies pretim komu-
nistu skaitam. Vai jūs teiksiet, ka Vācijas sociālde-
mokrātu pozicija, tāpēc ka viņu skaits ir mazinājies,
ir nepareizāka par komunistu pozīciju? Jūs taču to
neteiksiet. (Sauciens: «Lielāks!") Jūs sakiet, ka ir
lielāks; tas nav pareizi, viņu skaits ir mazinājies.
Tā tad jāiziet no jūsu kvantitātes teorijas, tad iznāk,
ka līdz ar kādas partijaspiekritēju skaita mazināšanos
mazinās ari tās partijas aizstāvētās patiesības atzi-
ņas un otrādi: līdz ar skaita pieaugšanu aug ari ide-
jas vērtība. Tā ir jūsu teorija. Es ar to gribu sacīt,
kungi, ka tas arguments, ar kuru jūs operējiet — ka
jūsu ir vairāk par mums — neder. Un tāpēc paliek
nepierādīts jūsu apgalvojums, ka tam, ko ienes so-
ciāldemokrāti mazinieki Latvijas strādnieku kustība,
ka tam ir ļoti maza nozīme. Tas pierādījums, ka jūsu
ir vairāk, neko nedod. Jums ir jānāk ar citiem ar-
gumentiem, lai parādītu, ka jums ir taisnība. Tā tad
to argumentu atmetiet.

Tagad iesim pie citiem jūsu argumentiem, ar ku-
riem jūs mēģiniet pierādīt, ka jums un ne .mums ir
taisnība. Meklēsim tur, varbūt, ka tur vēl ir kāda
taisnība atrodama. Bastjāņa kungs mēģināja no šī
katedra konstatēt, ka mazinieki stāvot aiz reakcijas,
bet viņi, kreisie sociāldemokrāti, stāvot aiz demokrā-
tijas, un tur nu esot tā lielā starpība. Lai pierādītu
savu tēzi, Bastjāņa kungs mēģināja noskaidrot lek-
cijas veidā, kāda starpība esot starp 2 pilsoņu gru-
pām, kuras stāvot labā spārnā, t. i. starp zemnieku
savienību un nacionālo zemnieku savienību. Tur esot
mantu attiecības dažādas, kā viņš teica, un tās esot
2 grupas, kuras savā starpā apkarojas. Pilnīgi pa-
reizi, viņas savā starpā apkarojas. Bet nu apskati- Jsim tagad, kura no šīm grupām ir tā reakcionārā un
kura tā progresīvā. Ņemsim vienu no šīm
grupām, to, pret kuru jūs izturaties ar loti
lielām antipātijām un esiet ļoti laimīgi, ka
jums ir izdevies šo grupu izdabūt ārā no valdības,
t. i. zemnieku savienību. Kāda šī grupa ir? Vai tā
ir tā reakcionārā grupa? Es jums tagad uzstādu
jautājumu, kolēģi pa kreisi. Man jāsaka, ka šī grupa,
zemnieku savienība, ir izrādījusies dažreiz progresī-
vāka par jums,kreisiem sociāldemokrātiem. Vai jūs
gribiet tam pierādījumu? Lūdzu. Satversmes Sa-
pulcē mums bija runa par 8 stundu darba laika liku-
mu. Zemnieku savienība bija pretim tam. Viņa do-
māja, ka 8 stundu darba laiks nav vietā. Bet mēs
bijām ar zemnieku savienību koalīcijā. Mums bija tā
pārliecība, ka 8 stundu darba laiks pilsētās ir jāizved.
Zemnieku savienība mums toreiz teica: «Nu labi, mēs
tāpēc koalicijas krizi netaisīsim. Vediet viņu cauri,
bet bez mūsu balsīm. Kreisie sociāldemokrāti taču
balsos par to likumu." — «Jā," mēs teicām, «kreisie
sociāldemokrāti balsos." Nu nonācām pie šī likuma
apspriešanas Satversmes Sapulcē. Notika ilgas de-
bates, un kad nu galīgi bij jānobalso, kreisie socialde-
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mokrati taisa pārtraukumu. Kas par lietu, kas noti-
cis? iznāk no apspriedes, un ko viņi nolēmuši?
Viena daļa paliks zālē un balsos pret 8 stundu darba
laika likumu, otradala izies pa durvīm vai ari nemaz
nebalsos un atturēsies. Daži kreisie deputāti nodod
mums,- maziniekiem, zīmītes lai mēs uzrakstam_„par".
Tāda bija jūsu izturēšanās Satversmes Sapulce. Ta-
gad tālāk. Izrādās,Jka 8 stundu darba laika likumu
nevar pieņemt ai tām zīmītēm, kuras daži no jūsu
deputātiem nodeva mums, lai mēs uzrakstam «par".
Ar viņiem nepietiek, lai izvestu S stundu darba laiku.
8 stundu darba laika likuma pieņemšanai ir vajadzīga
«reakcionārā" zemnieku savienība un ta pieceļas un
likumu pieņem. Es domāju, ka es esmu pieradījis, ka
kreisie sociademokrati šinī gadījumā ir bijuši reak-
cionārāki par zemnieku savienību un zemnieku sa-
vienība ir bijusi progresīvāka (troksnis pa kreisi). Es
nolasīšu to stenogramu, kur jūs pieprasiet pārtrau-
kumu. (Sauciens: «Vajaga saukt vārdā!") Redziet,
jūs uztraucaties, bet tas tā ir. Tagad jūs šo partiju,
zemnieku savienību, kura palīdzēja mums pret jūsu
balsīm izvest dzīvē 8 stundu darba laika likumu, sau-
cat par reakcionāru. Kur jums ir loģika? Tagad jūs
esat laimīgi, ka jums centra partija ir apsolījusi sta-
tus q u o, to pašu veco, ko kādreiz mēs kopā ar
zemnieku savienību izvedām dzīvē. Tagad jūs par'
to esat ļoti laimīgi un to uzstādāt par savu ļoti lielo
ieguvumu. Redzat, kungi, tādi ir jūsu darbi pie 3
stundu darba laika likuma. Tālāk, ja jūs nostādīsiet
šo pēc jūsu domām ļoti reakcionāru partiju, zem-
nieku partiju, zemnieku savienību, Vakareiropas
priekšā parādīsat, kādi ir tie likumi, kas ir pieņemti
ar šīs zemnieku savienības balsīm, tad, es domāju,
kurš katrs bezpartejisks novērotājs pateiks, ka tā
nav reakcionāra partija, ka tā ir progresīva partija.
Un tā tas objektīvi ņemot ir, neskatoties uz to naidu,
kāds jums ir pret zemnieku savienību, un tāpēc vien,
ka jūs viņu par reakcionāru sauciet, jūs viņu par reak-
cionāru nepadarīsat. No otras puses, jūs tagad ru-
nājat par to otro grupu, par «Latvijas Sargu" un par
viņa aprindām. «Latvijas Sargs" pēc jūsu domām ir
loti progresīvs. Te manas frakcijas kolēģis savā ru-
na citēja rakstus no «Latvijas Sarga", kā tas izturas
pret tagadējo valdību; izrādās, ka «Latvijas Sargs"
ir loti labvēlīgs pret tagadējo valdību. Ja jūs paska-
tīsaties, ar ko cīnās jaunā nacionālā zemnieku savie-
nība, tad izrādās, ka viņa cīnās ar tagadējo zemnie-
ku savienību. Kā viņa cīnās? Viņa cīnās tā, ka
saka: «Zemnieku savienība ir progresīva partija, unv mes, nacionāla zemnieku savienība,esam tīri reakcio-
nāri. Zemnieku savienība ir gandrīz tie paši sociā-
listi, tā ir sēdējusi kopā ar sociālistiem, šinī gadījuma
ar maziniekiem." Tā tad nacionālā zemnieku savie-
nība šo partiju uzskata nevis kā reakcionāru, bet kā
progresivu partiju. Šiem nacionālistiem no «Latvijas
Sarga" kuri tagad atbalsta jūsu valdību, ir pārbraucis
viņu_ dabīgais vadonis — Andrievs Niedra. Es ne-
gribētu but par sliktu pareģi priekš Latvijas, bet, var-
būt, ja Latvija tiks turpināta tā politika, kuru ved tā
valdība, kuru jus atbalstāt, tad var būt, ka Andrievs
Niedra iznāks no cietuma ataisnots un jane šinīs vē-
lēšanas, tad_ varbūt nākošās viņš tiks ievēlēts šai
augsta nama ka nacionālas zemnieku savienības II-
ders. Jus sakat, _ ka Ulmaņa kungs esot Niedras
draugs. Es domāju, ka jums ir labi zināms, ka kād-
reiz Niedra izlietoja visus līdzekļus, lai nogāztu Ul-
mani un to valdību ko viņš aizstāvēja. Tad, kad Ul-
maņa kungs izcīnīja lielas cīņas, lai likvidētu Niedras
puču untada kārta atsistu viņa uzbrukumus Latvijai,
mes_ bijām kopa ar Ulmani cīņā pret Niedri un iz-
devarn kopīgus uzsaukumus; tad zemnieku savienība
bijajmusu draugs un sabiedrotais šinī lietā. Tad mēs
kopējiem speķiem cīnījāmies pret ienaidnieku un ari

izsitām to. Turpretim tagad Latvijas politika ir ie-
vests tāds kurss, ka Niedra iedrošinājās braukt māja.
Kad valdībā bija cits kurss, kad zināma noteikšana
valdības politikā kopā ar mums piederēja ari Ulmaņa
kunga partijai, tikmēr viņš neiedrošinājās braukt uz
Latviju. Kamēr bija valdība,kurā atradās tie sociāl-
demokrāti, kurus sauc.par sociāldemokrātiem mazi-
niekiem, tad izrādījās, ka tāds vīrs kā Niedra mājās
nebrauca (saucieni pa kreisi). Kolēģi Celm, viņam
uz mums nebija jācer. Jūs nacionālā kluba virsaiti
esat iecēluši armijas augstākā vietā. Ministru pre-
zidents šodien mums paziņoja no šī katedra, ka tad,
kad esot gājusi runa par mūsu pilsoņu brīvību nodro-
šināšanu, un kad vajadzējis uzaicināt palīgā kara-
spēku, ko tad viņam pateicis armijas komandiers. Es
šo vietu nolasīšu: «Ja karaspēkam būtu jāiejaucas,
tad tas atstātu sliktu iespaidu uz karaspēku". To
teicis kara ministrs un armijas komandiers. Varbūt,
ka tie fašisti, pret kuriem viņam varbūt vajadzētu
uzstāties, ir viņa draugi; tā tad viņam nāktos varbūt
1. maijā uzstāties pret saviem draugiem. Acīm re-
dzot, viņš to nav atradis par iespējamu un tāpēc tei-
cis, ka armijas iejaukšana nav vēlama. Vēl tālāk,
.Latvijas Sargs" mūžīgi runā par Kvelberga atpakaļ-
aicināšanu. Nu, Niedra domā, jarunā par Kvelberga
atpakalaicināšauu, ja viņš būs par prokuroru, tad
skaidra lieta, ka var braukt mājā. Tas viss norāda,
cik tālu jūs esat aizgājuši ar savu politiku uz labo
pusi. Es gribētu jautāt, kuri šinī gadījumā stāv kopā
ar reakcionāriem, vai jūs ar savu nacionālo zemnieku
savienību, kuras nākošais faktiskais vadonis ir
Andrievs Niedra, vai mēs, kuri stāvam ar to zemnie-
ku savienību, kura ir pierādījusi, ka viņa ir pietiekoši
demokrātiska un tāda būs ari uz priekšu, kura kopīgi
ar mums ir nodibinājusi Latvijas valsti. (Saucieni pa
kreisi: «Lai dzīvo abas zemnieku savienības!") Re-
dzat, man gribas sacīt vēl sekošo. Kolēģi, tā atkal
nav atbilde, tas atkal nav pierādījums, ja jūs sakāt,
lai dzīvo abas zemnieku savienības. Jūs ne ar ko
nevarat pierādīt, ka nacionālā zemnieku savienība ir
kreisāka par to, kuras priekšgalā stāv agrākais mi-
nistru prezidents Ulmaņa kungs. Kas jūs šinī jautā-
jumā interesē, to es nezinu, bet es zinu tikai vienu,
ko Bastjāņa kungs paskaidroja no šī katedra, proti:
ka šī zemnieku savienība ir reakcionāra, bet nacio-
nālā zemnieku savienība ir progresīvāka. (Bruno
Kalniņa starpsauciens.) Vai no vietas ir labāk dzīt
demagogiju? Pieņemsim, ka jūs neatzīstat nacionālo
zemnieku savienību par progresīvāku, ka jūs atzīstat
to par tikpat reakcionāru kā otru zemnieku savie-
nību. Pieņemsini, ka viņas abas ir vienādas, bet
jautāsim tagad_ tālāk, kāpēc tad šī tiešām reakcio-
nāra, nacionālā zemnieku savienība aizstāv to val-
dību, kuru jūs atbalstāt? Acīm redzot, viņai ir kaut
kāds nolūks. Kas tas ir par nolūku? Acīm redzot, :
viņa grib iedzīvoties, viņai ir tās nelaimīgās domas,
— kamēr zemnieku savienība nav valdībā, tikmēr vi-
ņas

^
zemnieku savienības spēks iet mazumā. Nacio-

nāla zemnieku savienība tā naivi domā, kas, protams,
nav pareizi. Atbalstot jūsu valdību, viņa mēģina uz
zemnieku savienības rēķina stiprināt savu partiju.
Izradās, ka jus, gribēdami stiprināt demokrātiju, fak-
tiski stipriniet reakciju, jūslejiet ūdeni taisni uz nacio-
nālas zemnieku savienības dzirnavām, attīstiet Lat-
vijas fašistus, attīstiet Latvijas grāvējus, kas tagad
par savu idejisko vadoni ir izvēlējušies Andrievu
Niedru. Es domāju, ka esmu pierādījis ar visu līdz
šim sacīto, ka jūsu apgalvojums, ka mazinieki stāv
aiz reakcijas muguras, nav pamatots. Bet tagad pra-
sīsim, ko jus paši esat izdarījuši. Es jautāšu savam
kolēģim pa kreisi, Bastjāņa kungam, lai viņš pastāsta,
ko viņi paši, būdami valdībā, ir izdarījuši. Viņš man
neatbildēja. (Balsis pa kreisi: «Viņi turas!") Turas,
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pilnīgi pareizi. Tas ir vienīgais, ko viņi ir izdarījuši;
viņi prot turēties. Es paskatīšos šai lielā grāmatā,
ko teica par kādu deklarāciju kādreiz viena partija,
kuru sauc par kreisiem sociāldemokrātiem. Kad
Satversmes Sapulcē nodibinājās pirmais koalicijas
kabinets no sociāldemokrātiem maziniekiem kopēji
ar zemnieku savienību, mēs uzstājamies ar savu de-
klarāciju. Kādas prasības jūs toreiz uzstādījāt? Jūs
mus toreiz ļoti kritizējāt, sacījāt ka tā esot loti slikta
valdība, kuru mes esot nodibinājuši. Kas tās esot
par prasībām, kuras mēs esot uzstādījuši un gribot
izvest. Viņu, kreiso sociāldemokrātu, prasības esot
pavisam cita lieta. Es nolasīšu tikai dažas vietas no
šīm kreiso, sociāldemokrātu prasībām, jo visas tās ir
divas lapas puses garas un tāpēc es, augsti godātie
deputātu kungi ar visu nolasīšanu negribu jūs apgrū-
tināt. Iedomājaties, deputātu kungi, ka šī kreiso so-
ciāldemokrātu deklarācija ir divas lapas puses gara,
ta tad var iedomāties, kas viss tur sarakstīts. Es
protams pievedīšu tikai dažas vietas. Tur ir sacīts
par strādnieku likumdošanu tā: «Strādnieku šķiras
un darba tautas aizsardzībai līdz ar pilsonisko brī-
vību nodrošināšanu ir nepieciešams nekavējoši ie-
vest likumdošanas ceļā 8 stundu darba dienu pilsētās

- un šo darba dienu piemērot īpatnējiem lauku apstā-
kļiem." Toreiz, kad mēs bijām valdībā, jūs uzstādī-
jiet tādu prasību, bet tad, kad jūspaši iegājāt valdībā,
tad tādu prasību jūs vairs neuzstādījiet. Sakāt, vai
jus esat vēl tādu prasību tagad ieveduši. (Sauciens
pa_ kreisi: «Ko jūs esat izveduši?") Jūs prasāt, ko
mes esam izdarījuši. Man jājautā, ko jūs esat izda-
rījusi, jus esat tie, kas atbalsta šo valdību. Vai jūs
esat izveduši 8 stundu darba laiku uz laukiem. (Sau-
ciens pa_ kreisi: «Vai tas deklarācijā bija?") Tas
vissir jūsu deklarācijā, ko jūs Satversmes Sapulces
laika prasījāt no valdības. Tālāk, strādnieku apdro-
šināšana nelaimes gadījumos u. t. t. Tur ir teikts tā:
«Strādnieku apdrošināšana jāattiecina uz nelaimes
gadījumiem, vecumu u. t. t., izplatot visu veidu ap-
drošināšanu ari Uz laukiem un uz tām pilsētu strād-
nieku kategorijām, kuras neaptver pastāvošais ap-
drošināšanas likums." Tā ari ir jūsu prasība. Vai
jus esat kaut cik no šīm prasībām izpildījuši tagad
būdami valdībā! Vai esat ko nebūt darījuši tagad,
kas atbalstāt šokabinetu? (Starpsauciens.) Jūs neesat
nevienu no šīm prasībām izveduši. Tālāk ir teikts:
«Jādemokratizē armijas uzbūve".Vai jūs esat demo-
kratizējuši armiju? Nē, gluži pretēji, jūs esat nostādī-
juši armijas priekšgalā nacionālā kluba virsaiti. Jūs
jau bijāt vienā koalicijā, un izrādījās, ka pa to laiku
jus neko netikat darījuši. Tad, kad mēs bijām val-
dība, tad jus uzstādījiet prasību par Kūka atcelšanu,
bet kad jus iegājatvaldībā, tadtāda prasība no jūsu
puses vairs nepastāvēja, tad Kūķis varēja gluži mie-
rīgi dzīvot. Kad mēs atkal iegājām valdībā, tad šī
prasība atjaunojās._ (Starpsauciens pa kreisi.) Jūs
sakāt, ka jus esat Rūķi atlaiduši. Vispirms ir zināms,
ka zināma incidentā, kas notika ar Kūķi, mēs vairs
valdības politiku neaizstāvējām, nedāvājām vairs tai
uzticību. Pec jūsu domām Kūķis armijā ir nevēlama
persona. Mūsu frakcijas attiecības ar Kūķi ir no-
skaidrotas, kā tas redzams te no stenogramas, kuru
jums varu nolasīt priekšā (starpsaucieni). Redziet,
jus, lai atceltu Ķuķi, bijāt spiesti iecelt Radziņu,
Ezeriņu un vēļ citas personas. Acīm redzot šinī jau-
tājumā tā nebūt nebija armijas demokratizācija. Par
to jūs nevariet teikt ne vārda. Jūsu prasība tālāk
skan: jāsaīsina dienesta laiks, aktivā kara dienesta
laiks. Vai jūs esiet to izpildījuši, vai jūsbalsojat par
to? (Sauciens pa kreisi: «Jūs balsojiet pret laika sa-
īsanāšanu!"). Bet jums taču kā koalicijas partijai jā-
zin, kā izvest savas prasības dzīvē. Jūs no savas
lielās deklarācijas, ar kuru jūs uzstājāties Satver-

smes Sapulce atbalstot valdību, tagad izpildījuši ne-
ko neesiet. Vēl tālāk, kaut ko jaunu izveduši jūs ari
neesiet. To, komēs esam panākuši ar kādas partijas
palīdzību, ko jus sauciet par reakcionāriem, to jūs
sakiet drupināt nost. Likumu par darba laiku jus
sava laikā atzinātpar maz radikālu; bet tagad no
šī par maz radikālā likuma jūs drupiniet nost un pa-
sliktiniet to 81. panta kārtībā. Kad mēs bijām val-
dība, mes ar 81. pantu mūsu satversmē vai agrāko
16. jūlija likuma kārtību, centāmies izmantot šīs tie-
sības, lai izdotu tādus noteikumus, kuri būtu strād-
niekiem labvēlīgi. Mēs pārlabojām senāta radītā lē-
muma sekas, kuras ierobežoja strādniecības tiesības
slimo kasu laukā. Jūs tagad izlietojiet satversmes
81. pantu, lai satricinātu strādnieku tiesības. Ari šinī
laukā jūs_ neko neesat pildījuši. Gribētu konstatēt,
ka sociālā laukā jus esiet labākā gadījumā spējīgi
aizstāvēt tikai mušu prasības, ar kurām mēs kād-
reiz esam gājuši koalicijā ar zemnieku savienību un
izvedam tās dzīvē. Te nav jūsu nopelns, te ir mūsu
nopelns. Pieņemsim, ka nevar prasīt no jums nekā-
du darbu sociālā laukā. Jūs ierobežojoties ar tā
saucamo status quo. Bet ko politiskā laukā jūs esiet
panākuši, kādi panākumi jums ir tur? Pa to laiku,
kamēr jus esat valdībā bijuši, jūs neko neesat sasnie-
guši. Jūs uzstādiet prasību par nacionālā kluba slēg-
šanu. Vai jūs esat viņu likvidējuši? Nē, viņš pa-
stāv. Jus protiet prasīt tp no citas valdības, bet paši
savai valdībai to neprasiet. Jūs uzbrukāt kādreiz ļoti
krasi mums par kādu nelielu sadursmi 1. maijā, kad
vel šeit bija Dermanis. Kad Dermanim draudēja uz-
brukums, tad pats prefekts Dambekalns paņēma Der-
mani savā automobilī un aizveda drošā vietā. Tie
sarežģījumi nebij tik lieli, kā tie, kuri radās tad, kad
jus bijāt valdībā,_pagāļušā gadā. Pagājušā gadā mēs
ari bijamvaldība kopā ar jums. Bet jums jau ir tas
lielais spēks. Jūs jau esiet vairākumā. Bet nu jūs
šogad esiet vieni paši valdībā kopā ar demokrātisko
centru un kas nu izrādās? Izrādās, ka 1. maija gā-
jieni ir jānoliedz pavisam. Tā tad jūs neesiet radī-
jušineko progresīvu politiskā laukā, jūs esiet radījuši

. tikai reakciju. Tāpēc jūsu izteicieni, ka jūs esietpar .
progresu, jus stāviet par strādnieku organizācijām,
par viņu brīvību u. t. t., bet mēs ar zemnieku savie-
nību par reakciju, ir tukši vārdi, tiem nav nekāda
satura un nav nekāda pamata. Tā tad acīm redzot
mums ir jānodibina cita valdība, kura mums var šai
politiska lauka ko nodrošināt, un bez šaubām tas ir
mušu nolūks iesniedzot šo interpelaciju. Mēs gribam
radīt tādus apstākļus, tādu valdību, kura neiet uz
reakcijas pusi. Bet jūs, turpinot iesākto politiku, no-
vedīsiet mus pie tā, ka pat sapulces mums vairs ne-
atļaus. Atļaujiet atgriezties pāris vārdos pite mi-
nistra prezidenta paskaidrojuma par 1. maija gājienu
noliegumu un uz izredzēm, kādas mūs gaida, ja
mums paliek tāda valdība, kāda mums pašreiz ir.
Ministru prezidents saka, ka viņš pats atradis 3 pro-
klamācijas. Bez tam vēl ari citas esot bijušas izkai-
sītas! Godātie deputātu kungi! Kas tad mums var
garantēt, ka ministru prezidents, pārejot šovakar

. māja, neatrod uz savām trepēm 3 komunistu prokla-
mācijas, kuras ir izdotas 1923. gadā. Vēl tālāk, viņš
saka, ka. ir apcietināti 10 jaunekļi, pie kuriem esot
bijuši klāt 3 revolveri. Kas mums var garantēt, ka
šovakar nearestēs 5 jaunekļus, pie kuriem varbūt
atradīs 5 revolverus un kuriem nebūs atļaujas tos
nesat? Uz tā pamata ministru prezidents taisa slē-
dzienu, ka stāvoklis Latvija ir ļoti draudošs. Varētu
gadīties,ka mums jāprasa iekšlietu ministrijai atvēlēt
mums noturēt sapulci. Ministru prezidents mums uz
to var pateikt, ka lieta ir loti šaubīga: ir atrastas 3
proklamācijas uz trepēm un 5 revolveri, tā tad sa-
pulci nevar atvēlēt. Tāda var būt ministru prezi-

4*
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denta atbilde, jo argumentācija, ar kādu viņš nāca,
bija tādā pat garā. Man bij ļoti žel ministru prezi-
denta ar viņa 3 revolveriem, unes loti nožēloju, ka
es nebiju paņēmis aizmāršības del 1. maija savu re-
volveri līdz un nevarēju pateikt, ka pie atrastiem 3
neatjautiem revolveriem viņš var pieskaitīt klāt ma-
nu kā ceturto, lai viņa pierādījumiJbutu stiprāki. Re-
dziet, tā nevar aizliegumu aizstāvēt. Ministru prezi-
dents tālāk saka, ka cietumos lieta bijusi šaubīgaun
tur gatavojušies uz demonstrācijām. Mes zinām,
ka katru gadu notiek cietumos demonstrācijas. Katru
gadu netālu no cietumiem tiek sarkans karogs uz-
vilkts vai nu kokā vai telegrāfa staba. tiek tur izmē-
tātas proklamācijas jeb nodziedātas kādas dziesmas.
To mēs visi esam piedzīvojuši._ Ja pie tadas _ loģikas
pieturas kabinets tālāk, tad mēs vairs nespēsim sa-
rīkot sapulces un visas mūsu pilsoniskas brīvības
atradīsies apdraudētā stāvoklī. Nopietna valdība ar
tādu atbildi nākt nevar. Kad mes motivējam savu
pieprasījumu, tad es sacīju, ka ja ministru preziden-
tam nav smagākas bagāžas, ar ko nākt, tad viņš la-
bāk lai nenāk. Izrādījās tomēr, ka ministru prezi-
dentam nekā smagāka bagāža nav un janak bija ar
baumām, ka kaut kur kas gatavojas. Nopietnu pie-
rādījumu par draudošām briesmām nav un tomēr
pilsoniskās brīvības aizliegtas. Man liekaska sa-
karā ar gājienu noliegšanu 1. maijā, mums janak pie
slēdziena, ka tagadējā valdība drošību un kartību
zemē radīt nevar un ja viņa to nevar, tad viņa nak
par ļaunu mūsu zemei, ne tikai strādniecībai, bet vi-
sām šķirām. Ja tas tā ir, tad acīm redzot šim aug-
stam namam būs jāparūpējas par to, lai atrastu citu
valdību, kura spētu nostiprināt Latvijā pilsoņu demo-
krātiskās tiesības. Es domāju, ka tie argumenti, ku-
rus jūs pievediet, ka mazinieki gribot tikt iekšā val-
dībā, ka viņi gribot ministru portfeļus, ka tādus ar-
gumentus var uzstādīt tikai tāda partija, kurai citu,
nopietnu argumentu nav. Acīm redzot, jūs gribiet
izsviest kaut ko gaisā, lai jūsu vēlētāji, varbūt, zi-
nāmā mērā neapzinīgi nāktu pie slēdziena, ka mazi-
nieku partijai ir patīgi nolūki. Bet kad mans kolē-
ģis,Dukura kungs, izaicināja jūs noskaidrot savu po-
zīciju par Latvijas valsts politiku, tad jūs no tā atsa-
cījāties. Jums trūka argumentu. Jūs sēžat klusu,
jūs jutāties loti neomulīgi, jo par šo jautājumu jūs ne-
varēsat atbildēt strādniecībai. Un vēl kas man jums
ir jāsaka; jums ir ļoti grūta galva, un jums ilgi jādo-
mā, lai saprastu to, kas sociālistiskai partijai ir va-
jadzīgsLatvijas valstī; par to jums ir jādomā vismaz
2 gadi un ka tas ir tā, to es jums pierādīšu. Kad mēs
1921. gadā teicām, ka sociāldemokrātiem ari jāieiet
valdībā, jūs bijāt tam pretim. Tikai tagad pēc diviem
gdiem jūs esat nākuši pie cita slēdziena, tikai tagad
jūs esat atzinuši, ka sociālistiem valdībā jāieiet. Tad
pagājušā gada 1. maijā mēs jums bijām uzstādījuši
savas prasības, ka iesim kopā ar jums gājienā tādā
gadījumā, ja jūs esat ar mieru, ka blakus sarkanam
karogam nesīs ari Latvijas sarkanbalti sarkano ka-
rogu. Vēl pagājušā gadā jūs bijāt tam pretim, bet
šogad jus piekāpāties un sakāt: «Kungi, iesim kopā,
jus varat nest republikas karogu blakus sociālisti-
skam". Es nezinu, cik ilgi vajadzēs nodzīvot, lai ari
jus viņu saktu nest, lai ari jūs kopā ar sociālistisko
sarkano karogu nestu sarkanbalti sarkano republi-
kas karogu. Ka jūs to kādreiz nesīsiet, par to es
esmu pārliecināts. Tātad, kā jau teicu, jumsir grūta
galva, un jums ilgi ir jāmācāstas, ko mazinieku frak-
cija jums ir radījusi. Vēl man ir viena iespēja pierā-
dīt, ka tikai pec gadiem jūs sākat rīkoties tāpat, kā
iepriekš to darījuši mazinieki. Es varētu jums nola-
sīt Rudevica kunga runu, sakarā ar viņu valdības
deklarāciju, bet negribu jus ilgi uzkavēt. Jāaizrāda
tikai uz to, ka šī runa ir pasliktināts izdevums no tā,

ko mazinieku frakcija nolasīja kādus 2 gadus atpakaļ,
kad tā atšķēlās no kreisajiem sociāldemokrātiem.
(Br. Kalniņš no vietas: «Kojūs uztraucaties par to,
ka mēs darām to pašu ko jūs?") Par vēlu. Un ka
mūs ari strādniecība vēl nespēj saprast, taš nenozī-
mē, kā tas nekad nebūs. Mēs esam mazākumā, bet
mēs esam pārliecināti, ka mūs kādreiz strādniecība
sapratīs, un tad mēs būsim vairākumā. Un pienāks
laiks, kad mūs, maziniekus, sapratīs ne tikai strād-
niecība, bet sapratīs ari pārējie Latvijas pilsoņi, ka
mūsu partija Latvijas valstī nodrošina demokrātisku
iekārtu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim..
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāK

ciski) :*) Jakādam pie interpelacijas iesniegšanas vēl
varēja būt kādas šaubas, tad tagad, debatēm tuvo-
joties beigām, vajadzētu gan visiem būt pārliecinā-
tiem, ka še nav principiels jautājums un ka par mūsu
'valsts demokrātiskās iekārtas apdraudēšanu še ne-
var runāt. Valdība savu pilnvaru robežās taisni lai
šo kārtību aizsargātu, vienā atsevišķā gadījumā ķē-
rusies pie aizsardzības līdzekļiem. Parlamentam nu
jāizšķir šis diezgan neinteresantais jautājums, vai
praktiski šī rīcība nav gājusi par tālu, vai tā pielauja- .
ma. Tāpēc vācu frakcijai nebij ne mazākā iemesla
piedalīties šajā jautrības vakarā (jautrība) un ir
tajos uzskatos, ka atsevišķu frakciju debates, kuras
gribēja nostādīt īstā gaismā savas priekšrocības un
trūkumus, nevarēja veicināt šī augstā'nama darbību.
Tagad nu jānotiek balsošanai, kura nevar attiekties
uz strīdīgo jautājumu interpelacijā, bet tā būs tikai
tās balsošanas atkārtojums, ar kuru frakcijas 3 mēne-
šus atpakaļ ņēma stāvokli pret jaunsastādīto valdību.
Šais 3 mēnešos nav noticis nekas tāds, kas varētu
pamudināt vācu frakciju mainīt savu toreiz ieņemto
stāvokli. Tāpēc mums nav iemesla izteikt valdībai
nedz uzsticību, nedz neuzticību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam ^.
Rubulim. ^HlI

Jez. Rubulis (Latgales darba partija): Augstais
nams! Mūsu frakcija, pabalstīdama šīs interpelaci-
jas iesniegšanu, nebūt nebija domājusi iziet uz valdī-
bas gāšanu jeb citas tādas lielas politikas taisīšanu,
bet gan gluži_ mierīgā kārtā noskaidrot tos iekšējās
politikas jautājumus, atmosfēru, kurā ir manāmi ļoti
Iieli _ plankumi. Te galvenā kārtā mūs interesē, lai
varētu konstatēt, kas tad tieši ir bijis par iemeslu
valdībai radīt šo izņēmuma stāvokli par 1. maija svēt-
kiem. Kādi tie iemesli ir bijuši, no kuras puses un
ja tādi ir bijuši, tad kāpēc viņi netiek apkaroti? Še
ministru prezidenta kungs ziņoja, ka valdībai esot
bijis jau apriļa mēneša sākumā zināms, ka dažas or-
ganizācijas gatavojoties pat ar ieročiem uz cīņu 1.
maija svētkos. Šāda parādība nav visai jauna. Es
negribu teikt, ka viņa ir manāma vienā vien spārnā.
Jāsaka, ka vienā spārnā viņa varbūt ir aktivaka, dzī-
vāki parāda savu darbību, otrā spārnā pasivāka. Bet
ka pēdējā laikā, organizācijas kā no viena, tā otra
spārna organizējas, tas ir skaidrs. Tāda organizē-
šanas no demokrātiskā redzes punkta nav pielaiža-
ma. Šādas organizēšanās cēlonis, man liekas, vi-
siem ir zināms un nav tik jauns. Viņš nav radīts
tikai tagadējās valdības laikā, bet gan viņa dīgli ir
ielikti agrāk, pat Ulmaņa kunga kabineta laikā. Tie
turpinājās vel līdz šim. Ja runā še, ka tagadējās
valdības laikā ir visa reakcija stiprinājusies un ka
tagad valdība, kā Klīves kungs teica, ir pazaudējusi
sabiedrības atbalstu un viņai atlikušies tikai policijas
līdzekli, tad man liekas, tas nav visai pareizi. Es at-
ceros, ka 1922. gada — vai nu tos nosauc par faši-

*) Runātāja atreferējums.
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stiem, vai par labā spārna grupām, vai par nacionālā
kluba locekļiem — no kādas organizācijas biedriem
bij ielenkta ārlietu ministrija, kuru delegāti traucēja
pat ministru kabineta sēdes. Varbūt zināmā mērā
to varētu nosaukt par sacelšanos. Kvieša kungs,
kas toreiz bija iekšlietu ministrs, viņus apmierināja,
un pēc tam viņi mierīgi aizgāja mājā. Kā tādi pie-
mēri ir bijuši, to neviens nevarēs noliegt, tas visiem
ir labi atmiņā. Tāpēc, varbūt, bij vietā runāt par to,
ka tagad, pateicoties tagadējai situācijai, tagadējam
koalicijas frakciju sastāvam, reakcija ir nostiprinā-
jusies un nostiprinājās tālāk uz visas līnijas. Nevar
noliegt to faktu, ka patiešām šīs organizācijas stip-
rinājās. Man jāsaka, ka no vienas puses organizējas
nacionālais klubs, kā teica ministru prezidenta kungs,
no otras puses komunisti sporta organizāciju veida,
kuru mērķis, no vidus grupu redzes punkta'nav pie-
laižams, proti, tamdēļ ka vienā vai otra gadījuma,
kad mums nāks kaut kādi svētki, tad tūlīt tiks žvadzi-
nāti ieroči, lai varētu saņemt varu savas rokas, lai
nodibinātu diktatūru. Šāda valdības mīksta izturē-
šanās nav pielaižama. Mūsu velēšanas bij panākt
caur šīs interpelacijas parakstīšanu to, lai valdība
nāk un paziņo, kādi ir tie iemesli, kas viņu ir spieduši
uz demonstrāciju noliegšanu. Te ministru prezidenta
kungs ziņoja .ka zināma organizešanasbijusi un lai
glābtos no visādiem ekscesiem un pārpratumiem,
miera un drošības labā esot vajadzējis noliegt gājie-
nus un sapulces. Ja tas tā ir, tad jācer, ka ministru
prezidents izpildījis to, ko- viņš te solīja, ka tiks
pieliktas visas pūles tādu parādību novēršanai. Ja
tas tā būs, tad mūsu frakcija neuzskata to lietu par
tik bīstamu, tik plaši ņemamu, par kādu to varbūt
uzskata interpelacijas iniciatori, sociāldemokrāti ma-
zinieki. ar kuriem mes kopa interpelaciju parakstī-
jām. Mēs uzskatām to lietu nokārtotu ar to solījumu,
ko še deva prezidenta kungs, ka turpmāk valdība tu-
rēs stingrāku mugurkaulu, jo tāda izturēšanaspatie-
šām, no kuras puses ari nenaktu, tā organizēšanas
vienīgi rada tos precedentus, lai dabūtu izdevīgu mo-
mentu, kur varētu savu varu un ieročus izlietot un
sasniegt savus mērķus. Un protams pie vienas vai
otras labākas situācijas, ja mes ļausim tam organizā-

cijām nodibināties ari vēl talak, tad pie vislabākās
gribas visdrošākā valdība, vai nu ta sastāvētu no
zemnieku savienības vīriem vai kreisiem sociālde-
mokrātiem, nebūs spējīga mieru uzturēt neatkarīgi
no tā, kurām lielais iespaids ir masas. Ka iepriekšēja
politika tiks ieturēta un lielāka uzraudzība tiks iz-
vesta, mūsu frakcija ir pārliecināta, ka valdība to
darīs turpmāk, tāpēc mēs balsosim par uzticību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens neveļas. Iesniegtas
divas pārejas formulas. Pirmā pāreja formula_ ir
iesniegta no Nonāca, Fr. Trasuna, Velkmes un Jāņa
Vesmaņa un tā skan:

„Noklausījusies valdības atbildi uz Salnaja un citu pie-
prasījumu sakarā ar 1. maija gājienu noliegšanu Saeima pariet
uz nākošo dienas kartības punktu."

Otrā pārejas formula parakstīta no Holcmaņa un
Salnaja skan:..Noklausījusies valdības atbildi uz pieprasījumu Saeima
atrod to par neapmierinošu."

Saskaņā ar kārtības ruļa III. pantu nobalsošanā
vispirms nāks Nonāca un citu iesniegta vienkārša
pārejas formula. Ja tā_ tiktu noraidīta, tad nak no-
balsošanā otrā iesniegta pārejas formula. Ja ta tiek
pieņemta, tad otrā pārejas formula atkrīt Es likšu
vispirms uz balsošanu Nonāca ienesto pārejas for-
mulu, kuru vēlreiz nolasīšu:

«Noklausījusies valdības atbildi uz' Salnaja un citu ie-
sniegto pieprasījumu sakara ar 1. maija gājienu noliegšanu,
Saeima pāriet uz nākošo dienas kartības punktu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nonāca iesniegto pā-
rejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Nonāca pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Nonāca pārejas formulu nodotas 53 balsis, pret
to 27, atturas 9. Pārejas formula pieņemta. Līdz ar
to atkrīt Holcmaņa un Salnaja iesniegta pārejas for-
mula.

Šīs dienas sēdē neizspriesta dienas kartība tur-
pināsies nākamo otrdien, 13. maija. Nākama sēde
rīt, pīkst. 5 pēc pusdienas. Dienas kartība valsts
budžets. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.05 vakara.)

V. sesijas 5. sēde 1924. gada 7. maija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

1. Valsts budžets (vispārējas debates):
J. Vesmanis, referents .106
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 116
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) . . 118
.1. Celms (sociāldemokrāts) 129
E Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs) 135

2. Nākošā sēde l40

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība ir v
^
alst s budžets. Refe-

rents Jānis Vesmanis. Ludzu referentu sniegt refe-
rātu. Vārds referentam.

Referents J. Vesmanis: Godātie deputātu kungi!\
Man šodien ir tas gods jauotro reizi celt priekša Sa-
eimai apstiprināšanai valsts budžetu. Šis budžets
būs pēc skaita 3., kas tiek likuma paredzēta kārta no
likumdevējas iestādes apstiprināts. Budžeta caur-
skatīšanu parlamentos parasti mēdz uzskatīt par par-
lamentu «lielām dienām", un tas ari ir pilnīgi sapro-
tams, jo ar budžetu tiek nosprausti pamati tiklab
valsts saimnieciskai, ka politiskai un kulturelai dzī-
vei. Sevišķi liels svars budžetam ir mušu apstākļos.
Jaunās valsts izveidošana, izpostītas dzīves atjauno-
šanaprasa ārkārtīgus līdzekļus, kas budžeta sastādī-
šanu, vispār saimniekošanu pec budžeta savieno ar
loti lielām grūtībām; dzīve neatlaidīgi uzmācas ar
savām prasībām, bet izpostīta valsts saimniecība nav
spējīga pietiekoši dot līdzekļus,_lai visas šīs daudz-
kārt kliedzošās vajadzības varētu pienācīgi apmie-
rināt. Tam vēl pievienojas sarežģījumi, kas ceļas
sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Pagājušas
vasaras lietainais laiks, kas zemkopim tik loti apgrū-
tināja un pat daudzkārt darīja par neiespējamu ražas
ievākšanu, sajauca ne tik vien pagājuša gada budžeta
rēķinus, bet atstāja dziļas pēdas, izsauca dziļas sekas
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ari nākošā gada budžeta. Lauksaimnieki, kuri saka
plašos apmēros izlietot kredītus, ievērojot slikto_ pa-
gājušā gada ražu, nav spējīgi savuskredītus laika at-
maksāt. Tas atstāja ļoti smagu iespaidu vispirma
kārtā uz tirdzniecību un tirgotajiem, kuri ari tāda
kārtā nav spējīgi ieturet_ maksājumu- termiņus_ un
daudzkārt ir spiesti likvidēt savus pasākumus. Talak
mūsu vēl patlaban tikai dīgstoša rūpniecība, kura_ vel
nevar strādāt priekš ārējiem tirgiem, ir galvena kārta
atkarīgā no lauksaimniecības. Lauksaimniecība ir
galvenais mūsu tirgus, kas patērē un uzņem
rūpniecības ražojumus. Ja nu šī tirgus_ uz-
ņemšanas spēja sašaurinās, tad tas atstāj ari
dziļu iespaidu uz rūpniecību, uz rūpniecības attīstību.
Viss tas izsauc diezgan izjūtamu saimniecisku de-
presiju mūsu valstī, kas, ja ari nepalielina bezdarb-
nieku armiju, tad katrā ziņā lielā mērā apgrūtina šīs
armijas likvidēšanu. Vispārīgais saimnieciskais at-
slābums izsauc dzīves dārdzību, caur ko diezgan
prāvā valsts darbinieku armija nonāk pilnīgi paupe-
risma stāvoklī. Visstas prasa no valsts pastiprinātus
upurus. Bet tai pašā laikā valsts saimniecība, finaņ-
sielā saimniecība, kura ir atkarīga no vispārējas
valsts saimniecības, ari nonāk grūtā sjavoklk jo ie-
ņēmumu avoti izsīkst. Kādi tad ir mušu ieņēmumu
avoti? Ja mēs apskatāmies visus tos ieņēmumus,
kā tie ir izveidojušies budžeta komisijā, tad mes re-
dzam, ka pirmā vietā stāv netiešie nodokļi, starp ku-
riem galveno vietu ieņem muitas nodoklis. Uz ne-
tiešiem nodokļiem pēc budžeta komisijas pieņemta
budžeta krīt 30,41 % no visiem_ valsts ieņēmumiem,ka
kārtējiem, tā ārkārtējiem, kopa rēķinot. No šīs sumas
22,86% krīt uz muitas nodokļiem. Ceļas jautājums,
vai ir iespējams nodokļu presi vel vairāk saskrūvēt.
Tā kā še galveno lomu spēlē muitas nodokli, tad ari
varētu būt galvenā kārtā runa par muitas nodokļu
pacelšanu. Bet man liekas, kungi, ka muitas nodokļu
paaugstināšana ir tāda lieta, par kuru nopietni nemaz
nevarētu runāt. Saeimas dažādo komisiju darbība
izpaudās tanī virzienā, kas iziet uz muitas tarifa pa-
zemināšanu, un ja tas vel nav noticis, tad ari varbūt
tikai pateicoties nelabvēlīgiem vispārīgiem saimnie-
ciskiem apstākļiem, kas augstās aizliegumu muitas
piespiež mūs vēl zināmu laikupaturet. Vismaz ru-
nāt par muitas tarifu paaugstināšanu nenākas, un šai
ceļā līdzekļu pavairošana valsts ieņēmumiem tapec
ir neiespējama. Otrā vietā stāv valsts regalijas un
monopoli, uz kuriem krīt no visu ieņēmumu kopsu-
mas 23,33%. Šai postenī galveno vietu ieņem spirta
monopols, uz kura krīt 13,56%. Vai var šo posteni
palielināt? Es domāju, ka augsta nama neatradīsies
daudz deputātu, ja vispārīgi tādi rāsies, kas atradīs
par iespējamu šo ienākuma posteni vel palielināt, ļo
šī posteņa palielināšana nozīmētu tā posta padziļinā-
šanu, paplašināšanu, kurš ceļas no spirta dzērienu
lietošanas. Tamdēļ man šķiet, ka uz šī posteņa rē-
ķina palielināt valsts ienākumus nebūs nekādi iespē-
jams. Tālāk valsts uzņēmumi. Šeit galveno lomu
spēlē dzelzceļi. Vispārīgi uz šo posteni krīt 21,52%,
pie kam uz dzelzceļiem vien krīt 18,89%. Ienākumi
no dzelzceļiem dabīgi var tikt pavairoti, ja attīstās
kustība uz dzelzceļiem, bet ja nu mēs vispārīgi pār-
dzīvojam saimniecisku depresiju, tad cerēt, ka kustība
uz dzelzceļiem paplašināsies, ari nav nekāda pamata.
Varētu, varbūt, panākt dzelzceļu ienākumu palieli-
nāšanu caur tarifa paaugstināšanu, bet ari tas ir tāds
līdzeklis, no kura katrā ziņā vajadzētu atturēties, jo
transporta apgrūtināšana atstāj loti nelabvēlīgas se-
kas uz vispārīgo .saimnieciskās dzīves attīstību. Tam-
dēļ man ari šķiet, ka šoposteni mēs nekādi nevarēsim
palielināt. Tad ceturtā vietā nāk valsts zemes un
meži, uz kuriem krīt 11,88%. Šai postenī galveno
vietu ieņem valsts meži, jo no valsts zemēm ienāk

tikai 0,77%, tā kā vairāk kā 11% krīt uz valsts me-
žiem. Mēs sava līdzšinēja saimniecība esam bijuši
spiesti mūsu mežu bagātību izmantot lielākos apmē-
ros, nekā tas būtu pielaižams. Mūsu saimniecība
līdz šim ir bijusi diezgan negādīga saimniecība attie-
cībā uz mūsu galveno dabisko bagātību, uz mušu
mežiem. Še nu budžeta komisija nevarēja nostāties
uz līdzšinējā viedokļa, bet izlietoja visus līdzekļus, sa-
mazinot izdevumus, atrodot citus ieņēmumu avotus,
lai varētu pasargāt mūsu mežus noturpmakas iznī-
cināšanas. Man ar prieku jākonstatē,ka tas budžeta
komisijai ir izdevies. Mežu izmantošana šogad ir
gandrīz jaunonākusi normalastavoklī. Vismaz man
šķiet, ka mēs nevarētu nostāties uz tāda viedokļa,
ka ari šo posteni varētu paaugstināt, pielaižot

^
ari

turpmāk vēl pastiprinātu mežu izmantošanu. Talak
būtu atzīmējami tiešie nodokli, uz kuriem krīt samē-
rā niecīgs procents — 4,54. Še sevišķi butu rakstu-
rīgi atzīmēt ienākuma nodokli, uz kura krīt 0,85% ;
tā tad nepilns 1%. Tas ir sevišķi raksturīgi priekš
mūsu nodokļu sistēmas, ja tāds modema veida no-
doklis, kā ienākuma nodoklis un vispārīgi tiešie no-
dokli, spēlē tik ārkārtīgi niecīgu lomu. Tālāk še ir
apzīmējami: nodoklis no naudas kapitāla ienāku-
miem — 0,04%, nodoklis no mantas pie pārejas cita
īpašumā — 0,52%, tirdzniecības-rūpniecības nodo-
klis — 1,59%, zemes un nekustamu mantu nodoklis —
1,52%. kustamu mantu nodoklis — 0,02%. Kā re-
dziet, visas šīs nodokļu sumas ir visai niecīgas. Es
ticu tam un esmu pārliecināts, ka, tālāk izveidojot
mūsu nodokļu sistēmu, mēs varēsim no šī posteņa
dabū kaut cik lielākus ienākumus, bet likt pārāk lie-
las cerības uz šo posteni ari nenākas. Ņemsim, pie-
mēram, to pašu progresīvo ienākuma nodokli. Mūsu
dzīves iekārta ir pagaidām tāda, ka šo nodokli gal-
venā kārtā samaksā tikai algotais darba spēks, kura
ienākumi ir vieglāk konstatējami un nav noslēpjami.
Tā kā mūsu algotais darba_ spēks, valsts ierēdņi pie-
mēram, vēl atrodas loti trūcīgos apstākļos, tad man
liekas, ka paaugstināt nodokļu nastu uz šīs maksātāju
kategorijas gan nekādi nebūs iespējams. Talak no-
doklis no nekustamiem īpašumiem. Lauku nekusta-
mie īpašumi. Ja vispārīgi lauksaimnieki pārdzīvo ta-
gad grūtu, smagu krizi. tad man liekas, ka vienu vai
otru nodokļa veidu speciāli pie lauksaimniekiem pa-
augstināt ari nebūs īstais brīdis. Ja ņemam pilsētu
imobilus, tad ari te jāsaka, ka acumirklī apstākļi ir
tādi. ka ari priekš viņiem padarīt šo aplikšanu ar no-
dokļiem smagāku laikam gan nevarēsim. Ja pie līdz-
šinējām īrēm pilsētu imobilus varēja uzturēt kaut cik
kārtībā, tad ievērojot to, ka mums uz dienas kārtī-
bas ir īres likums, kas šinī lietā ienesīs radikālas pār-
grozības ne par labu namīpašniekiem, ir ffrūti pare-
dzams, ka pēdējie būs spējīgi samaksāt lielākus no-
dokļus, nekā to viņi ir varējuši līdz šim. Ar vienu
vārdu sakot, es gribu atzīmēt, ka pie mūsu kapitālu
nabadzības, pie vispārējā trūkuma, mums nebūs ie-
spēiams palielināt ari tiešo nodokļu-sumu kaut cik
redzamā un jūtamā mērā. Tā tad no sacītā mēs va-
ram nākt pie tāda slēdziena, ka visas tās lielās pra-
sības, kuras mums uzstāda mūsu izpostītās dzīves
atjaunošanas vajadzības, kā ari mūsu jaunās valsts
izveido šanas vajadzības, ir apmierināmas ar loti trū-
cīgiem līdzekļiem Varbūt varētu vēl teikt, ka to, ko
mēs nevaram panākt paši ar nodokļu palīdzību, ar sa-
viem valsts uzņēmumiem, regalijām, monopoliem u.
i. t.. to varētu iegūt aizņēmumu veidā, aizņēmumu
ceļā. Aizņēmumi pie mums ir viens no tiem jautāju-
miem, kas nenoiet no dienas kārtības pa visu mūsu
valsts pastāvēšanas laiku, bet, kā jūs zināt, līdz šim
nav izdevies realizēt šo aizņēmumu lietu, lai gan mē-
ģinājumi ir izdarīti ne tikai vienu reizi vien. Aizņē-
mumus naudas veidā izdarīt ir ārkārtīgi-grūti, jo šie
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aizņēmumi tiek doti uz visai neizdevīgiem nosacīju-
miem. Ja nu mums jānonāk tādā nevēlamā, neizde-
vīgā atkarībā no ārzemniekiem, tad labāk mēs pacie-
šamies, mēģinām kaut kā iztikt ar saviem līdzekļiem,
nekā slēdzam tādus līgumus, pieņemam tādus neizde-
vīgus nosacījumus,kas vēlāk mums varļzradīties par
nepanesami smagu nastu. Viem^ais aizņēmumu veids,
kuru mums piedāvā un kuru mēs ari varētu izlietot,
ir preču kreditsj bet ari šī kredita izlietošana varbūt
nebūtu sevišķi ieteicama, ievērojot to, ka pirmām
kārtām tas lielā mērā palielinātu mušu preču importu,
caur ko ciestu mūsu tirdzniecības bilance, kas mušu
saimniecībai nekādā ziņā nebūtu patīkama lieta. Otr-
kārt, mēs preču kreditu veidā nevaram dabūt visu to,
kas mūsu dzīves atjaunošanai ir tas visvajadzīgākais.
Ar to es gribu sacīt,ka mēs nepavisam nevarētu pie
šī aizņēmuma veida ķerties un to izlietot. Es do-
māju, ka mēs to darīsim un valdība_ ari patlaban šo
jautājumu apspriež, un laikam drīzā laika nāks pie
zināmiem noteiktiem lēmumiem. Bet tam milzīgam
vajadzībām, kādas mums ir sakarā ar dzīves atjauno-
šanu, mēs tomēr ar šī kredita palīdzību nevarēsim
iegūt visu to,kas tik loti nepieciešams. Sevišķi spilgti
mūsu nabadzība krīt acīs tad, kad mēs aplūkojam ne
tikai viena gada budžetu, viena gada vajadzības, bet
kad mēs mēģinām ieskatīties ari nākotne. Valdība
patlaban ir ķērusies pie saimniecības plāna izstrā-
dāšanas pieciem turpmākiem saimniecības gadiem.
Šī plāna izstrādāšana ir jau devusi zināmus rezultā-
tus. Atsevišķām saimnieciskām nozarēm šie plāni
ir jau izstrādāti un tur, kur mēs varam pārredzēt vi-
sas mūsu vajadzības, mēs visspilgtāk varam redzēt,
cik milzīgi daudz ir vajadzīgs un cik niecīgi ir tie lī-
dzekli,kurus mēs šo vajadzību apmierināšanai varam
sniegt. Vēl šodien budžeta komisija skatīja cauri
būvniecības fonda likumu jeb likumu par kreditu
lauksaimniecības būvniecībai. Šeit lieku reizi bu-
džeta komisija pārliecinājās, cikmilzīgi lieli līdzekļi
ir vajadzīgi un cik niecīgas ir tās sumas, ko valsts
spējīga sniegt jaunsaimniekiem un izpostītiem vec-
saimniekiem, lai viņi varētu nokļūt kaut zem kāda
jumta. Pie tādiem apstākļiem mūsu budžetam arvien
vēl piemīt spaidu budžeta raksturs, kādu 1921. gada
ieveda toreizējais un tagadējais finansu ministrs, Rin-
golds Kalninga kungs. Mēs nevaram saimniekot ta,
kā mums tas tiktos un tā kā to pie normāliem ap-
stākļiem dara, kad vispirms tiek apsvērtas valsts va-
jadzības un tad atkarībā no šīm vajadzībām tiek
meklēti līdzekli šo vajadzību apmierināšanai. Mums
jāiet pavisam pretējs ceļš. Mes vispirms _apsķata-
mies, kādus līdzekļus varam iegūt, Un tad, kad zinām
šo līdzekļu sumu, tikai tad mēs runājam, ka šo ne-
lielo līdzekļu sumu sadalīsim starp dažādām saim-
nieciskām nozarēm, dažādu valsts vajadzību apmieri-
nāšanai. Tomēr neraugoties uz visu to, ir jākonstatē
viena iepriecinoša lieta, ka mes tomer_ nestāvam uz
vietas, ka mēs tomēr kustamies, ka mes tomēr soļo-
jam uz priekšu savā saimnieciskā dzīve. Ka tas ta,
to var pierādīt skaitļi, kurus es jums tūlīt nolasīšu.
Mūsu pirmā pastāvēšanas un _ 1919./20. saimnieciskā
gadā mēs savu budžetu nosledzamar deficitu 121
miljona rubļu apmērā, otru savu pastāvēšanas gadu —
1920./21. mēs noslēdzām ar deficitu 608 miljoni rubļu
apmēros. Es šeit minu apaļus skaitļus. Tā tad mušu
otrā pastāvēšanas gada beigās mūsu_ valsts parāds
bija sasniedzis 730 miljoni rubļu apmērus. 1921./22.
gads, kurš jāuzskata par lūzumu visa mušu finansiela
saimniecībā, noslēgts ar pārpalikumu 282 miljoni
rubļu apmēros, vai pareizāki 283 miljoni rubļu ap-
mēros, tā kā šinī gada pirmo divu gadudeficits jau ir
samazinājies līdz 466 miljoni rubļu. Tāpat atlikumu
dod nākamais saimniecības gads, 1922./23. —1.229.000
latu apmēros, un agrāko gadu deficīts ir samazināts

uz 3.623.159 latu. Pagājuša budžetagada reķinigan
vēl nav noslēgti, bet pec iepriekšējam ziņām, kādas
jau mums ir, ir paredzams, ka šis gads tiks noslēgts
ar atlikumu apmēram 20 miljoni latu apmēra par visu
agrāko laiku. Šī suma bus pietiekoša, lai galīgi lik-
vidētu visus pirmo pastāvēšanas gadu budžetu radī-
tos deficītus.

Tādu pat ilustraciļu mes iegūstam, ja mes apska-
tām kārtējo un ārkārtējo ieņēmumu salīdzinājumu pa
visiem mūsu pastāvēšanas gadierm Mūsu pirmā pa-
stāvēšnas gadā, 1918./20., uz kārtējiem ieņēmumiem
krīt tikai 32,3%, t. i. tikai nepilnakkrīt uz kārtējiem
ieņēmumiem. Nākama budžeta gada šī suma jau pa-
lielinās līdz 48,4%, t. i. gandrīz jaupuse krīt uz kār-
tējiem ieņēmumiem. 1921./22. gada mušu finansielas
politikas lūzuma gadā»,apstākļi kļūst jau gandrīz gluži
normāli, jo uz kārtējo budžetu te jau krīt 87%.
1922./23. gads dod kārtējos ieņēmumus 99,3%._ Šeit
izrādās gandrīz, ka visi ieņēmumi ir tikai kārtējie
ieņēmumi. Man še jāaizrāda ,ka tas ir nenormāla
parādība un ka patiesībā ta lietas_ nav pavisam bi-
jušas Izskaidrojams augstais kartejoieņemumu pro-
cents caur to, ka šeit ir_ ieskaitīti pec būtības kār-
tējie ieņēmumi, ka te vēl nav_ budžeta klasifikācija
bijusi pilnīga, kamdēļ šāda parādība šeit ir bijusi ie-
spējama. 1923./24., pagājušā budžetā gada, kad kār-
tējā budžeta tīrīšana no ārkārtējam budžeta sumam
ir jau tikusi izvesta plašākos apmēros, kārtējais bu-
džets-ir noslīdējis uz 88,7%. _ Tekoša gada, kad kār-
tējā budžeta šķiršana no ārkārtēja budžeta ir izvesta
galuri; kārtējie ieņēmumi iztaisa 97,3%. Tai paša
laikā attiecīgie ārkārtējie ieņēmumi ir bijuši pirmā
pastāvēšanas gadā 67,7%, otra pastāvēšanas gada
51.6%, trešā budžeta gadā 13%, ceturta — 0,7%_,
piektā, pagājušā budžeta gada — 12.3% un tagadēja
budžeta gadā 7,7%. Ari šie skaitli rada, ka mes no
tās gaidījuma saimniecības, kādu esam veduši pirmos
pastāvēšanas gados, arvienu vairāk izvirzāmies uz
pareiza valsts saimniecības ceļa.

Kā tad ir attīstījušies attiecīgie ieņēmumu avoti
pa mūsu notecējušiem pastāvēšanas eadiem? Tie-
šie nodokli ir pirmā pastāvēšanas gada devuši 3,9%,
otrā jau mazāk - - 2,9%; trešā, t. i. 1921./22. gada,
mūsu finansiela saimniecības lūzuma gadā — 4t2%;
tad ceturtā budžeta gadā — 4 1%; piektā, pagājuša
gadā — 4,4% un šogad — 4,54%. Kā redziet, no
1921. gada sākot tiešie nodokļi jeb tiešo nodokļu nor-
ma ir puslīdz stabilizējusies. Viņi drusku pārsniedz
4%, lai gan uzrāda ari diezgan maz izjūtamu tendenci
pieaugt. Nodevas pirmā pastāvēšanas gada 1,3%,
otrā gadā — 2,1%, trešā — 2,9% un ceturtā — 2,4% ;

.pagājušā gadā 3,1% un šinī gada 3,68%. Jus redziet,
ka nodevas uzrāda neapšaubāmu tendenci pieaugt un
samērā diezgan spēji pieaugt. Šogad, salīdzinot ar
pirmā gada normu, nodevu norma pieaugusi trīskār-
tīgi. Šo parādību nevar uzskatīt par sevišķi patīka-
mu un apsveicamu parādību, jo nodevu, kuru galvena
suma krīt uz zīmognodokli, uz dažādām tiesu un ad-
ministratīvu iestāžu nodevām, palielināšana loti ap-
grūtina pilsoņus pie viņu dažādo vajadzību apmieri-
nāšanas valsts iestādēs. Tamdēļ sevišķi apsveikt šī
posteņa pieaugšanu mēs nevaram. Netiešie nodokli
bez muitas nodokļa: pirmā gadā 4,4%, otra gada 5%_,
trešā gadā 5,2%, ceturtā gadā 5,7%, pagājuša gada
5,2% un šogad 7,55%. Šis ieņēmuma avots, ka re-
dziet,attīstījies loti nesekmīgi, vispārīgi atzīstams par
ļoti stabilu, lai gan nākamais budžeta gads uzrada
spēju pieaugumu-no 5,2% uz 7,55%. Tad muitas no-
doklis, kurš ir viens no galveniem ieņēmumu avo-
tiem: pirmā gadā 1,9%, otrā gadā 4,2%, trešā gadā
17,4%, (tas. ir četrkārtīgi palielinājies salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, runājot relativi un nevis zīmējoties
uz absolūtiem skaitļiem), 1922./23. gadā 19,8% ; paga-
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jušā gadā 23% un šogad 22,86%. Salīdzinot ar pa-
gājušo gadu norma gandrīz nav mainījusies. Valsts
zemes un meži: pirmā pastāvēšanas gada 0,9, otra
2,5%, trešā — 9,1%_, ceturtā —. 13,7%, piektā. —
13,9% un tekoša gada_ 11,88%. Jus redziet, ka nāka-
mam gadam paredzētā norma, salīdzinot ar iepriekšē-
jo gadu normu, stipri mazāka, kas izskaidrojams ar
to, ka budžeta komisijai mežu izmantošanas apmērus
ir izdevies nākamam budžeta gadam stipra mēra
samazināt pretēji valdības paredzētiem mežu izman-
tošanas apmēriem. Tad_ valsts uzņēmumi, regalijas
un monopoli: pirmā gada 11,1% ; 2. gada 208% ; 4.
gadā 45%; 5. gadā 48,7%. Par šiem divi pēdējiem
skaitļiem man jāatzīmē,ka šeit ieņēmumi no linu mo-
nopola ir uzņemti par brutto sumām, tadeļ šīs sumas
būtu reducējamas un viņas nevar uzskatīt par rak-
sturīgām; pagājušā_gadā,_kur viņas ir uzņemtas ka
netto — 38,6% un nākamā gada 44,85%. Tas ir viens
no tiem monopoliem, kas uzrāda visspējākās pieaug-
šanas tieksmes._ Tad tālāk kredita operācijas spēle
vispārīgi neievērojamu lonm L gada — 1,1%; 2.
gadā 0,9% ; 3. gadā 0% ; pagājuša gada 0,5% un nā-
kamā gadā 1,21%. Tad dažādu ienākumu 1. gada
1,6% ; 2. gadā 1,5%; 3. gadā 3,4% ; 4. gadā 5,5% ; 5. ga-
dā 3,5un nākama 2,4%. Tie ir tādi gadījuma ienākumi,
kuri tamdēļpadoti ari lielāmsvārstībām. Bet janu mes
jautājam, ar ko tad saimniekoja mūsu valsts pirma-
jos pastāvēšanas gados, tad par to mums dod pār-
skatu rubrika par inflāciju. 1. gadā papira naudas
izlaidums sastāda 48,5% no visiem ieņēmumiem, ta
tad gandrīz puse ieņēmumu ir gūta ar drukātavas
preses palīdzību. 2. pastāvības gadā papira naudas
izlaidums iztaisa 41,4% no visiem ieņēmumiem un 3.
un pēdējā papira naudas izlaiduma gadā, 1921./22.
gadā. ieņēmumi no papīra naudas izlaiduma iztaisa
12,8%. Pēc tam papira naudas izlaidums ir apstājies un-
vairs mūsu valsts ieņēmumu budžetā nefigurē. Līdzās
papira naudas izlaidumiem spēlē ievērojamu lomu
mūsu valsts pirmajos pastāvēšanas gados aizņēmumi
no depozītu sumām, kuri 1- gadā iztaisa 25.3% un
2. gadā 18.7%. Tad ir apstājusies un pagājušā gada
budžetā bija paredzēti ar 7,8%. Šie 7.8% pagājušā
gadā faktiski nav realizēti, jo tā kā mēs esam saim-
niekojuši ar atlikumu, tad pie šīs operācijas. _ man
šķiet, valdībai nav bijusi vajadzība ķerties. Tāda ir

- mūsu valsts' saimniecības aina notecējušos mūsu
valsts pastāvēšanas gados.

Ja mēs piegriežamies tagad tuvāk pie nākamā
gada budžeta aplūkošanas, tad ari še vispirmā kārtā
krīt svarā mūsu ieņēmumi, jo no tiem atkarājas mūsu
izdevumu spējas. Te mēs redzam sekošo. Vispirms
kārtējie ieņēmumi. No kārtējiem ieņēmumiem pirmā
vietā krīt netiešie nodokli kopā ar muitas nodokli,
kas dod apmēram */» no visiem mūsu valsts kārtē-
jiem ieņēmumiem — 33.05%. Tie procenti, kurus
jums agrāk atzīmēju, ir par visiem ieņēmumiem konā.
rēķinot kārtējos un ārkārtējos; tagad atzīmēju tikai
skaitļus, kas attiecas uz kārtējiem ieņēmumiem. Tā
tad pie kārtējiem ieņēmumiem uz netiešiem nodo-
kļiem krīt 33,05%. Otrā vietā nāk valsts uzņēmumi:
dzelzceļi, ūdens un zemes celi. rūpniecības un tirdz-
niecības uzņēmumi, citādu valsts īpašumu izmanto-
šana, mākslas, izglītības, zinātniskas un informācijas
iestādes, valsts apdrošināšana, uz kuriem krīt
23 40%. Trešā vietā nāk valsts regalijas un mono-
poli. Še ir ienākumi no metāla naudas kalšanas, tad
pasts, telegrāfs un telefons, linu monopols, spirta
monopols, kopā 22.23%. Ceturtā vietā nāk valsts
zemes un meži. Tur ir "zemes, valsts nekustamo
īpalim u ats-iv: iāšana, meži — kārtējā mežu izman-
tošana un mežu izmantošana ārpus saimniecības
plāna, kopā šis postenis dod 9.83% no visiem valsts
ieņēmumiem. Piektā vietā nāk tiešie nodokli: no-

doklis no naudas kapitāla ienākumiem, no mantām
pie pārejas citu īpašuma, tirdzniecības-rupniecības
nodoklis, zemes un nekustamu mantu nodoklis, ku-
stamu mantu nodoklis un ienākuma nodoklis; kopā
šis postenis dod 4,93%. Sestā vieta nak nodevas:
zīmognodevas, tiešu, kancleju, aktu nodevas, apdro-
šināšanasnodevas, dažādas nodevas—kopa4%. Tad
7. vietā nāk valsts aizdevumu atmaksa un dažādi ie-
ņēmumi, kur ir valsts izdevumu atmaksas no komu-
nālām un privātām iestādēm un personām, tiesu ie-
stādēs un administratīvā kārtā uzliktie naudas sodi,
nejauši ieņēmumi — kopā 2,35%.8. vieta nak valsts
kredita operācijas, uz kurām krīt _ 0,21%_. Tādi ir
mūsu kārtējie- ieņēmumi. Ārkārtējie ieņēmumi sa-
dalās sekosi. Pirmā vietā nāk valsts regalijas, mo-
nopoli; konkrēti tie ir ieņēmunu no metāla naudas iz-
gatavošanas — 35,97% no ārkārtējo ieņēmumu su-
mas. Tad valsts zemes un meži — 35,40%, valsts
kredita operācijas — 12,70% un valsts aizdevumu aj-
maksa un dažādi ieņēmumi — 15,87%. Ņemot pec
resoriem, ieņēmumi sadalās sekosi. Kārtējie ieņē-
mumi: Valsts Prezidents un viņa sekretariāts —
0,01%; Saeima un Saeimas kancleja — dod_ tik nie-
cīgus ieņēmumus, ka procentueli tie nav apjeķinami;
ministru kabinets, valsts kancleja un pēdējai pado-
tās iestādes, kā valsts tipografija,_telegrafa aģentūra,
dod kopā 0,06% ; statistiskā pārvaldes — 0,02%;
ārlietu ministrija — 0,35% ; tieslietu ministrija —
0,36%; iekšlietu ministrija — 1,33%; izglītības mi-
nistrija — 0,85% ; finansu ministrija — 61,79% ; zem-
kopības ministrija — 10,06% ; satiksmes ministrija—
25,02% ; darba ministrija — 0,07% _; kara ministrija—
0,08%. Tas tad ari ir viss. Ārkārtējos ieņēmumos
finansu ministrija dod 13,70% ; zemkopības ministrija
— 57,11% ; kara ministrija — 0,51% ;_ valsts krediti
— 48,68%. Visus ieņēmumus kopa rēķinot, ka kār-
tējos, tā ārkārtējos, mēs redzam sekošu ainu: Valsts
Prezidents un viņa sekretariāts — 0,01%; ministru
kabinets — 0,05% ; statistiskā pārvalde — 0,02% ;
ārlietu ministrija — 0,32% ; tieslietu ministrija —
0,33% ; iekšlietu ministrija — 1,22% ;izglītībasministrija 0,77% ; finansu ministrija — 57,93% ; zemko-
pības ministrija — 12,23% ; satiksmes ministrija —
23,02% ; darba ministrija — 0,07%; kara ministrija—
0,12% ; valsts kredīti — 3,91%. Kā_ redzat, ieņēmu-
mu ziņā, var teikt, vienīgo lomu spēle tikai 3 saim-
nieciskie resori, t. i. finansu ministrija, satiksmes mi-
nistrija un zemko]3ības ministrija. Uz šiem trim re-
soriem no visiem ieņēmumiem, kā kārtējiem, tā ār-
kārtējiem, krīt 93,18%, un visas pārējās operācijas un
resori dod tikai nepilnus 7% no visiem mušu valsts
ieņēmumiem. Visi šie trīs resori izdevumu ziņa
prasa tikai 39,69%. Ja mēs tagad piegriežamiesiz-
devumiem, tad mēs redzam sekošu ainu. Kārtējie
izdevumi: Valsts Prezidents un viņa sekretariāts—
0,10%. Saeima un Saeimas kancleja — 0,60%; mi-
nistru kabinets, valsts kancleja un viņai padotās ie-
stādes — 0,21% ; statistiskā pārvalde — 0,13% ; ār-
lietu ministrija — 1,21% ; tieslietu ministrija—3,18% ;
iekšlietu ministrija — 6,30% ; izglītības ministrija —
8,87; finansu ministrija — 9,58%; zemkopības mini-
strija—5,85% ; satiksmes ministrija—27,67% ; darba
ministrija — 4,34%; kara ministrija— 20,74%; valsts
kontrole — 0,57%; valsts kredits — 7,64%; dažādi
fondi ministru kabineta rīcībā — 3,01%. Vislielāko
lomu kārtējos izdevumos spēlē satiksmes un kara re-
sori, kuri apēd gandrīz pusi no visiem kārtējiem iz-
devumiem. Ārkārtējie izdevumi sadalās sekosi:
Valsts Prezidents un viņa sekretariāts — 0,09%;
ministru kabinets, valsts kancleja un viņai padotās
[estādes — 0,01% ; statistiskā pārvalde — 0,34% ;
ārlietu ministrija — 0,65; tieslietu ministrija —
0,15%; iekšlietu ministrija — 1,74%; Izglītības mi-
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tustrija — 0,99% ; finansu ministrija —6,60% ; zem-
kopības ministrija — 1,92%; satiksmes ministrija —
21,53% ; darba ministrija — 0,40% ; kara ministrija—12,23% ; valsts kredīts — 40,79% un beidzot dažādi
fondi ministru kabineta rīcībā — 12,56%. Visi mūsu
izdevumi, ka kārtējie, ta ārkārtējie, pa resorļem sa-
dalās sekosi: — lai nebūtu jāatkārtojas, nolasīšu
jums pie reizes šos skaitļus sakarā ar katra resora
izdevumu attīstību no valsts sākuma. Valsts Prezi-
dents un viņa sekretariāts, kurš pastāv no 1923. gada,
ir izmaksājis 0,1.0% no visiem izdevumiem pirmā
sava pastāvēšanas gadā un nākamā gadā — 0,11%.
Likumdevēja iestāde, Tautas padome,, Satversmes
Sapulce un Saeima, ka pēdējo turpinājums, pirmā
gadā, 1920./21. gadā, 0,5%, otrā gadā — 0,7%, trešā
gada — 0,7%pagājuša gada 0,5% un nākamā gadā
— 0,44%. Ta tad nākama gada uz likumdevēju ie-
stādi krītošadaļa iztaisa vismazāko procentu kā jeb-
kura cita mušu pastāvēšanas gadā. Ministru kabi-
nets,_ varsts kancleja ar padotām iestādēm un stati-
stiska parvalde,_ kas te piekabināta klāt, pirmā ga-
da — 0,3%, otra gadā — 0,6%, trešā gadā — 0,4%,
ceturta — 0,4%_, piektā gada 0,4% un nākamā gadā
0,34%, ari mazāk ka iepriekšējos gados, bet visumā
šis postenis ir pilnīgi stabils. Ārlietu ministrija pirmā
gada — 1,0%, otrā gadā — 1,5%, trešā gadā —
1,1%_ ,ceturta gada — 1,0%, pagājušā gadā — 1,0%
un nākamā gadā — 1,06%. Tieslietu ministrija pirmā
gadā— 1,1%,otrā gadā — 1,5%,trešā gadā— 1.8%,
ceturta gadā —_2,2 %, nākamā gadā 2,38 %. Iekšlietu
ministrijajiirmā gadā — 3,3%, otrā gadā — 4,4%,
trešā gadā — 4,8%, piektā gadā — 4,9% un nākamā
gadā -- 5J'\)%. Izg itības ministrijai pirmā budžeta

- gadā — 2,3% ; otrā — 3,6% ; trešā — 4,3% ; ceturtā
— 6,4% un nākamā gadā — 6,80%. Tad nāk finansu,
tirdzniecības un rūpniecības ministrijas, kas agrāk bij
patstāvīgas ministrijas, šeit viņas ir kopā sarēķinā-
tas: pirmā gadā— 3% ; otrā — 8,9% ; trešā — 8,7% ;
piektā — 9,5% un nākamā gadā — 8,79%. Zemko-
pības ministrija pirmā gadā — 3,3% ; otrā — 11,1% ;
trešā — 5,9% ; ceturtā — 5,3% un nākamā — 4,82%.
Satiksmes ministrija: pirmā gadā — 17,3%; otrā —
15,8% ; trešā — 19,9% ; ceturtā — 23% un nākamā—
26,05%. Darba >ministrija: pirmā gadā — 5,1%;
otrā — 8,1% ; trešā — 1,7% ; ceturtā — 2,2% un nā-
kamā — 3,31%. Apsardzības ministrija: pirmā —
17,8%; otrā — 21,9%; _ trešā — 13,8%; ceturtā —
16,6% un nākama gada 18,51%. Valsts kontrole:
pirmā gadā 0,1%; otrā — 0,3% ; trešā — 0,2% ; ce-
turtā — 0,3% un nākamā gadā — 0,42%. Tad valsts
kredits pirmā gadā — šeit zem pirmā gada jāsaprot
nevis_ 1919./20. gads, bet_ 1920./21. gads — tā tad šai
pirmā, jeb patiesība mušu otra pastāvēšanas gada
valsts kredits ir prasījis 32,1% ; trešā — 17,8% ; ce-
turtā — 18,6% ; piektā — 16% un nākamā — 16,35%.
Fondi ministru kabineta rīcībā: otrā pastāvēšanas
gadā — 4,9% ; tad — 1,2% ; ceturtā — 3,1% ; piektā
— 1.2% un nākama gada kopa ar veciem rēķiniem—
5 52%. Ja mēs salīdzinām nākamo budžeta gadu ar
notecējušo budžeta gadu, tad vispirms jākonstatē, ka
mūsu — vismaz tai veidā, ka to budžeta komisija ir
sastādījusi — budžets nākamam gadam, salīdzinot ar
pagājušo, gadu ir pieaudzis par 1.013.193 lati kop-
sumā. Ir atvēlēts vairāk kā pagājušā gadā kārtējos
ieņēmumos sekošiem resoriem: ministru kabinetam,
valsts kanclejai un tai padotām iestādēm — 61,533
lati; statistiskai pārvaldei — 10.533 lati; iekšlietu
ministrijai 137,078 lati; izglītības ministrijai 190,075
lati; finansu ministrijai — 3.578.064 lati; zemkopības
ministrijai — 5.204.292 lati; satiksmes ministrijai —
6.711.283 lati; darba ministrijai — 1.745 lati; valsts
kredītam — 6.201.036 lati. Ir paredzēti mazāki ie-
ņēmumi kā pagājušā gadā sekošām iestādēm: Valsts

Prezidents un viņa sekretariāts 486 lati, Saeimai 603
lati, ārlietu ministrijai 221.332 lati, kas attiecas uz
pasu nodevu samazināšanu; tieslietu ministrijai
13.890 lati, kara ministrijai 271.198 lati, valsts kontro-
lei 3.551 lats. Tā tad, ja izlīdzina šīs divas sumas,
tad vispārīgi atvēlēts vairāk kā pagājušā gadā
21.584.543 lati. Ārkārtējie ieņēmumi paredzēti vai-
rāk kā pagājušā gadā: finansu ministrijai 933.500
lati,_kara ministrijai 75.000 lati. Paredzēts mazāk kā
pagājušā gadā zemkopības ministrijai par 9.836.140
latiem. Tas krīt uz mežu izmantošanu ārpus saim-
nieciskā plāna. Tas ir patiesībā tas ietaupījums, ko
budžeta komisijai izdevies panākt. Ieņēmumi no
valsts kreditiem samazinājušies par 11.743.710 la-
tiem. Izdevumi pavairojušies, salīdzinot ar pagājušo
gadu, sekošām iestādēm: kārtējie izdevumi — Valsts
Prezidentam un viņa sekretariātam 8.878 lati, ārlietu
ministrijai 99.719 lati, tieslietu ministrijai 367.694 lati,
iekšlietu ministrijai 444.540 lati, izglītības ministrijai
par 653.530 latiem, satiksmes ministrijai 3.724.164 la-
tiem, darba ministrijai par 1.920.886 latiem, kara mi-
nistrijai par 918.132 latiem, valsts kontrolei par
188.131 latu un dažādi fondi ministru kabineta rīcībā
par 4.200.000 latiem. Tas patiesībā sakot, ir 13. mē-
neša alga valsts ierēdņiem. Tad samazināti izdevu-
mi, salīdzinot ar pagājušo gadu, sekošem resoriem:
Saeimai par 17.807 latiem; ministru kabinetam par
28.354 latiem; statistiskai pārvaldei par 10.395 la-
tiem; finansu ministrijai par 2.273.190 latiem; zem-
kopības ministrijai p_ar 593.187 latiem; valsts kredits
4.577.720 latiem. Ārkārtējie izdevumi — atvēlēts
vairāk nekā pagājušā gadā: statistiskai pārvaldei par
88.220 latiem; ārlietu ministrijai par 62,019 latiem, iz-
glītības ministrijai par 223.954 latiem; finansu mi-
nistrijai par 1.116.774 latiem; satiksmes ministrijai
par 2.208.842 latiem; darba ministrijai par 200.000 la-
tiem; kara ministrijai par 2.909.032 latiem. Atvēlēts
mazāk kā pagājušā gadā: Valsts Prezidentam par
13.142 latiem; ministru kabinetam par 74.000 latiem;
tieslietu ministrijai par 7182 latiem; iekšlietu mini-
strijai par 78.219 latiem; zemkopības ministrijai par
274,10! latiem; valsts kredits par 2.536.675 latiem un
dažādiem ionaiem_ ministru kabineta rīcībā par
7.837.350 latiem. Ārkārtējie izdevumi nākamā gadā
iztaisa 26,3%, kamēr pagājušā gadā viņi iztaisa
28,6%; turpretim kārtējo izdevumu 73,7% un pagā-
jušāgadā 71,4%. Ja mēs tagad piegriežamies budže-
ta komisijas darbam un aplūkojam ,ko budžeta komi-
sija ir pārlabojusi tai budžeta projektā, kas viņai ie-
sniegts no ministru kabineta, tad mēs redzam sekošu
ainu. Budžeta komisija ir pavairojusi, kārtējos ieņē-
mumus par 21.910.954 latiem; ārkārtējos ieņēmumus
tai pašā laikā samazinājusi par 7.226.670 latiem, tā
kā, ja atvelk šo sumu nost no kārtējo ieņēmumu pie-
auguma, tad iznāk, ka budžeta komisija ir pavairojusi
visu ieņēmumu sumupar 14.684.284 latiem; kas patie-
sībā ari iztaisa budžeta pieaugumu, salīdzinot ar to,
ko ministru kabinets ir Saeimai iesniedzis, tā kā bu-
džeta komisija savā darbā ir budžetu visā visumā
palielinājusi, nevis samazinājusi. Tai pašā laikā bu-
džeta komisija ir samazinājusi kārtējos izdevumus
par 813.474 latiem, un proti palielināti izdevumi se-
košām iestādēm: Valsts Prezidentam — par 16.682
latiem, ministru kabinetam par 40.979 latiem, ārlietu
ministrijai par 26.314 latiem, darba ministrijai par
1.496.440 latiem, valsts kontrolei par 168.646 latiem
un fondi par 1.200.000 latiem. Samazināti ir iesniegtie
budžeti Saeimai par 17.691 latu, statistiskai pārval-
dei par 1400 latiem, tieslietu ministrijai par 15.923 la-
tiem, iekšlietu ministrijai par 224.618 latiem, izglītī-
bas ministrijai par 257.474 latiem, finansu ministrijai
par 1.750.734 latiem, zemkopības ministrijai par
553.437 latiem, satiksmes ministrijai par 566^732 la-
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tiem, kara ministrijai par 16.182_ latiem, valsts kredī-
tam par 358.344 latiem. Ja tāda kārta atvelk vairāk
atvēlētos kredītus no kredita samazinājumiem, tad
paliek r>āri jau aprādītais kārtējo izdevumu samazi-
nājums par 813.474 latiem. īŠ suma pati par sevi jau
izrādīsies samērā niecīga, bet tas izskaidrojams tikai
tādēļ, ka še ir pievesti galīgi rezultāti pa atsevišķiem
r soriem. Tai pašā laikā budžeta komisija ir izdarī-
ji si dažādu un daudzu sumu pārnesumuno vienas
resoru iestādes uz otru. Tā vispārīgi kartēja budžeta
ir atvēlēti jauni krediti par apmēram 23.000.000 la-
tiem. Te ir tikai 813.000 ar dažiem simtiem latu.
Tas nozīmē to, ka budžeta komisija sava darba ir
daudzus kreditus samazinājusi, lai tai pašā laika tam
pašam resoram pieliktu klāt citā vieta. Tas patie-
sībā ari ir tas, ko mēs saucam par budžeta izveidoša-
nas darbu, jo budžeta komisija neuzskata, par savu
pienākumu par katru cenu samazināt atvēlētos kre-
dītus, bet atrodot jaunus ieņēmuma avotus pec iespē-
jas plašāki apmierināt neatliekamas valsts va-
jadzības, samazinot galvenā kārtā neprodukti-
vos izdevumus, lai varētu pavairot līdzekļus
produktīviem izdevumiem. Visi tie jaunie lī-
dzekli, kurus budžeta komisija tādā kārtā
ir ieguvusi ar ieņēmumu palielināšanu un kārtējo iz-
devumu samazināšanu, ir izdoti dažādām dzīves at-
jaunošanas vajadzībām, kuras ir uzņemtas ārkārtējo
izdevumu budžetā. Tur mēs redzam, ka atvēlēti
lielāki krediti, nekā bij paredzētsministrukabinetaprojektā, sekošiem resoriem: Valsts Prezidentam—
23.110 latu (pils izbūvei, satiksmes līdzekļu un mē-
beļu iegūšanai u. t. t); statistiskai pārvaldei — 5.220
latu; ārlietu ministrijai — 4.265 latu; izglītības mini-
strijai —? 23.000 latu; finansu ministrijai — 310.774
latu; satiksmes ministrijai — 3.070.472 lati, (dažā-
dām jaunbūvēm, ceļu uzlabošanai, tiltu būvēšanai, ri-
tošā materiāla iegādei); darba ministrijai — 200.000
latu; kara ministrijai — 2.788.760 latu; valsts kredī-
tiem — galvenam kārtām lauksaimnieku kreditu
vajadzību apmierināšanai 7.638.107 lati vairāk par
to, kas bij paredzēts ministru kabineta Saeimai ie-
sniegtā projektā. Tālāk, dažādu fondu palielināša-
nai paredzēts vairāk par 1.856.000 latu. Samazināti
ārkārtējie izdevumi sekošiem resoriem: ministru ka-
binetam par 29.000 latu; tieslietu ministrijai par 200
latu; iekšlietu ministrijai par 124.055 lati; zemkopī-
bas ministrijai par 268.695 lati. Tā tad pavairoti ir
ārkārtējie krediti par 15.919.708 latiem un samazi-
nāti par 421.950 latiem. Gala rezultāts ir tas, ka visi
ārkārtējie krediti ir palielināti kopsumā par 14.684.284
latiem. Budžeta komisijai bieži vien ir nācies un nā-
kas dzirdēt pārmetumus par to, ka viņa ir nolīdzinā-
jusi budžeta caurskatīšanas darbu, ka nav paspējusi
iesniegt budžetu tanī laikā, kas paredzēts mūsu Sat-
versmē. Noliegt, ka šis pārmetums būts pamatots,
nav iespējams, jo tiešām mums jācenšas burtiski iz-
pildīt visas likuma prasības. Bet tanī pašā laikā es
gan gribētu tikai konstatēt, ka pats likumdevējs ir
paredzējis budžeta nosebošanu, jo budžeta likumā ir
paredzēts, ka tanī gadījumā, ja Saeima nav varējusi
laikā pieņemt budžetu, resoriem ir tiesība izlietot
vienu divpadsmito daļu no projektā paredzētām su-
mām. Tā tad likumdevēji paši ir rēķinājušies ar var-
būtībām, ka budžetu Saeima laikā tomēr pieņemt ne-
varēs. Kamdēļ budžets tomēr nosebojies budžetu
komisija? Man uz šo apstākli ir nācies aizrādīt ari
agrāk, te es paris vārdos varu tikai atkārtot, ka no-
sebošanas izskaidrojama vienīgi ar to, ka mūsu bu-
džets vel nav galīgi izveidots. Tas budžeta komi-
sijas darbs, kuru es jums šeit ilustrēju, rāda kādos
sīkumos budžeta komisijai jāiespiežas, ar kādiem sī-
kumiem jānodarbojas un kādi budžeta projekta pār-
veidojumi viņai ir jāizdara. Lai šo darbu apzinīgi

varētu veikt, tad priekš tā ir vajadzīgs liels laiks.
Protama lieta, jo ilgāk mēs pie budžeta būsim strā-
dājuši, jo mazāk laika prasīs caurskatīšana. Ja mes
salīdzinājām tekošā gada budžeta komisijas darbu
ar pagājušā gada budžeta komisijas darbu, tad re-
dzam šai ziņā ievērojamu progresu. Pagājušā gada
budžeta komisija pie budžeta caurskatīšanas bija no-
sēdējusi 180 sēdes. Tekošā gadā vairs tikai 130 sē-
des. Tā tad par 50 sēdēm mazāk. Tai paša laikā
budžeta komisijai ir nācies nodarboties ne tikai ar
budžeta caurskatīšanu, bet apspriest pa starpām ari
vēl dažādus likumprojektus un nodarboties ar citiem
jautājumiem. Neskatoties uz to, ka budžetu komisija
ir bijusi spiesta iesniegt _budžetu ar diezgan
ievērojamu nosebošanos, tomēr ir nomanāms ievē-
rojams progres. Patiesību sakot, visu šo noseboša-
nos nevarētu likt tikai uz budžeta komisijas rēķina
vien, tur krīt svarā citi apstākli. Piemēram,_ sesijas
pārtraukums Lieldienas svētku dēķ Ja nebūtu šis
pārtraukums bijis, tad budžeta komisija varētu ie-
sniegt budžetu, protams strādājot intensīvāki, neka
tas bija pa svētku laiku, jau 15. aprilī. Tā tad apmē-
ram 3 nedēļas nosebošanās krīt nevis uz budžeta
komisijas vainu, bet uz apstākli, kas no budžeta ko-
misijas nebija atkarīgs. Šeit varētu teikt, ka budžeta
komisija nav iesniegusi budžetu 15. aprilī, bet budže-
ta caurskatīšanu nobeigusi 26. aprilī. Tā kā budžetu
pagājušā sesijā vairs nevarēja iesniegt, tad budžetu
komisija nesteidzās ar budžeta caurskatīšanu. Tā kā
mēs esam tagad jau guvuši pietiekoši lielus piedzī-
vojumus un tā kā mūsu budžets ir tomēr jau savā iz-
veidošanās ziņā sasniedzis pietiekoši lielu gatavību,
man ir pilnīga pārliecība, ka par budžeta noseboša-
nos Saeimā mums šogad nākas runāt pēdējo reizi.
Esmu pārliecināts, ka nākamo gadu mēs budžeta ko-
misijas sēžu skaitu varēsim vēl samazināt ļoti ievē-
rojamā mērā, varbūt atkal par 50 sēdēm un tie divi
mēneši, kas paredzēti budžeta caurskatīšanai Saeimā
un budžeta komisijā, tie būs pilnīgi pietiekoši, lai mēs
varētu resoriem pirms budžeta gada sākšanās nodot
Saeimas apstiprinātu budžetu. Pēc visa sacītā man
atliekas lūgt augsto sapulci pieņemt budžetu tādā
veidā, kā to izstrādājusi budžetu komisija, jo ja ievē-
rojam, ka budžeta komisija ir tik daudz laika patērē-
jusi pie viena caurskatīšanas, tad var puslīdz droši
sacīt, ka augstā sapulce tai īsā laikā, kurā viņai ir
iespējams budžeta caurskatīšanai atvēlēt, nebūs spē-
jīga izdarit kaut cik pamatotus un lietderīgus pār-
grozījumus komisijas izstrādātā budžetā. Dažādi
varbūt pārsteigti pārgrozījumi komisijas sastādītā
budžetā daudzkārt var pilnā mērā budžetu sakropļot,
un beidzot tomēr izrādās, ka visi šādi mākslīgi kre-
dita atvēlējumi vai māklsīga ienākumu radīšana tā
kā tā neattaisnojās, un Saeimai atkal nākas stāties ?
pie papildu budžeta caurskatīšanas. Diemžēl tā tas
bija pagājušā gadā. kad pie budžeta caurskatīšanas
tika samazināti pilnīgi neatliekami izdevumi, lai rastu
līdzekļus citu izdevumu posteņiem, un vēlāk izrādījās
tas, ka mums bija darīšanaar papildu budžetu par vi-
sām tām sumām, kuras bijām nostrīpojuši pie pamat-
budžeta, — visas tās mums atkārtojās papildu budže-
tā. Tos izdevumus, kurus izsaukusi pati saimnieciskā
dzīve, mēs tik viegli nevaram nostrīpot; ar mākslīgu
nostrīpošaimmēs nevaram tos padarīt par neesošiem
vai par nevajadzīgiem. Tādēļ mans lūgums būtu
budžeta komisijas vārdā pieņemt budžetu pēc iespē-
jasnegrozītā veidā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklātas vispārē-
jas debates. Vārds Kasparsonam.

K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Augsti godātie deputātu kungi! Te no šīs
vietas un tāpat citur ir uzsvērts un lāgu lāgiem at-
kārtots, ka mūsu valsts ienākumos esot tiešo nodokļu
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tikai 4%. Un tiešam, ja ņem tiešo nodokļu nodaļā' s. g. budžeta, kas mums ir izdalīts, tur uzskaitītos no-dokļus, tad iznāk 4,93%. Bet te jākonstatē, ka peļņa
no linu monopola, ko fanansu ministrija šai budžetā ir
pieskaitījusi netiešiem nodokļiem, bet ieņēmumu kla-
sifikācija, ko vakar budžeta komisijā izdalīja, šo kļū-
du izlabodama visbeidzama brīdī, ir, man liekas, aiz
formāliem motiviem pievienojusi valsts regalijām, —
jākonstatē, ka šī peļņa no linu monopola ir patiesībā
tiešs nodoklis. Ari sociāldemokrāti to uzskata par
tiešu nodokli, jo budžeta komisijā-viņi centās to notu-
rēt labi augstu. Ja viņi to uzskatītu par netiešu no-
dokli, tad viņi censtos to pavieglināt vai anulēt. Pie-
skaitot, ka pienākas, pelņu no linu monopola pie tie-
šajiem nodokļiem, to procents paceļas uz 7,92%. Bez
tam šai budžeta netiešo nodokļu nodaļā ierindots pa-
tentu nodoklis no_fabrikām un tirgotavām. Bet šis
nodoklis ir, ka Vācija to sauc, «Gevverbesteuer", un
ari tas ir tiešs nodoklis un ir pārnesams no netieša-
jiem nodokļiem pie tiešajiem, jo pie netiešajiem tas ir
tikai iemaldījies._ Tad iznāk tiešo nodokļu — 8,29%.
Bet nupat notecējuša budžeta gadā faktiskā pelna no
linu monopola bij stipri prāvāka, nekā paredz šogad.
1a tad ari ši _s tiešo nodokļu procents bij pagājušā ga-

da stipri prāvāks.
Attiecībā uz valdības taktiku linkopjiem maksā-

jamo cenu ziņa, nevar piekrist tam, ka valdība cen-
šas gutte, cik vien iespējams, lielu pelņu. To darīt
un reize censties pacelt zemu noslīdējušās maksāša-
nas spējas uz laukiem, tās ir divas tendences,kas nav
lāga savienojamas. Tad meži. Meži vēl nav inven-
tarizēti. Tas nozīme, ka mēs nezinām, cik atrodas
mušurīcība; _ tas nozīme, ka tikai apmēram taksējam,
cik liels varētu butik gadus kārtējs pieaugums. Bet
iekšzeme koku patēriņš mums ir, kā zināms, ļoti liels
— tik liels, ka tas irgruti apmierināms. Bez tam me-
žiem uzliek par pienākumu segt ari mūsu budžeta defi-
cītus, balstīt mušu arējas tirdzniecības bilanci. Tas
mežiemnav pa spēkam un meži saplok, iet strauji
mazuma. Jau ir 5 gadu normas izcirstas. Jau ir ap-
gabali, kur nav malkas vairs ko izsniegt. Te izvir-
zās valdības pienākums samazināt iekšējo patēriņu
līdz nepieciešamībai. Te izvirzās valdībai pienākums
neuzlikt mežiem par pienākumu segt budžeta defici-
tu. Valdībai te jāsāk no otra gala: ir vēl vairāk jā-
samazina izdevumi. Tas jo vairāk jādara valdībai
tapec, ka šogad. klāt. vēl pienāk bažas, rūpes par to,
vaišai budžetā paredzētie ienākumi tiešām šogad
ienāks ta, ka ir paredzēts. .Šaubas ir jāizsaka par šī
gada rudzuražu, šaubas ir jāizsaka, vai muitas nodo-
kļu paredzētās sumas tiešām ienāks šogad. Vismaz,
pec manām domām, nevajadzēja budžeta komisijai pie
vajdības paredzētās sumas pielikt vēl 2 miljoni latu
klāt. Ir jāšaubās, vai tāds optimisms attaisnosies.
Tad alkohola patēriņu mēs cenšamies ierobežot un
drīzā Iaikānāks spēkā attiecīgais likums, kurš centī-
sies veicināt šī netiešā nodokļa nemaksāšanu. Tiešām
ir jāsagaida, ka ari budžetā nepaliks negrozīts status
quo, bet ka te ienāks mazāka suma, nekā šai budžetā
ir paredzēts.

Mūsu budžetā i>aredzētos izdevumus salīdzinot
ar Somijas šī gada budžetu, jākonstatē, ka Somija iz-
dod jdirnnicu uzturēšanai pilsētās un uz laukiem un
vispārini ārstniecības nolūkiem 5 reizes vairāk no
valsts līdzekļiem, nekā mēs. Bet mēs izdodam
teātriem trīs reiz vairāk nekā Somija. Te mums lai-
kam gan derētu sekot Somijas paraugam, samazinot
izdevumus teātriem un pavairojot izdevumus tautas
veselībai. Bet ar to es negribu teikt, ka mēs vispārī
sociālpolitisko izdevumu ziņā stāvētu tālu iepakaļ
Somijai. Tā tas nav. Kārtējo izdevumu budžetā So-
mija šogad paredzējusi izdot sociālpolitiskiem nolū-

kiem 2,9%, bet mēs paredzam savā budžetā šiem no-
lūkiem 4,5%. Ja Somijas budžetā vēl visas dārdzī-
bas piemaksas pie pensijām pieskaita klāt, tad tur to-
mēr iznāk nepilni 4%, bet pie mums 41/2%. Un jā-
uzsver, ka šajos 4/:!% nav ieskaitītas tā dārdzības
piemaksa ierēdņiemjeb tā saucamā 13. mēneša alga
4,2 miljoni latu apmēra. Tā tad mēs šai ziņā šī gada
budžeta esam aizsteigušies, priekšā Somijai un var
notikt āka nākošā gadā mēs aizsteigsimies vēl tālāk
priekša._ Šogad šie izdevumi ir gandrīz par 2 miljoni
latu lielāki, nekā pagājušā gada budžetā. Protams ka
šiem sociālpolitiskiem mērķiem Jīdzekļi ir jādod. Par
to divu domu nevar būt. Līdzekļi ir jādod, cik tas
mūsu budžetam ir pa spēkam. Bet gan ir jāprasa, lai
atvēlētos līdzekļus izlietotu tiešām lietderīgi. Un te
irjāceļ iebildumi. Pemēram slimo kases ir pārvērtu-
šās par politisku cīņu arēnu. Tur ir stipri prāvs un
dārgs pārvaldes aparāts. (J. Celms no vietas: «Vai
jums ir pierādījumi?") Līdzšinējā kases pārvaldes
iekārta tāpēc būtu jāgroza. (Sauciens pa kreisi.)
Visi tie dati netiek publicēti visā pilnībā un plašumā;
tas _mums_ būtu ļoti jāvēlas

^
Un ja šo kasu pārvaldes

iekārtu pārgrozītu ta, ka pārvaldē ieietu darba devē-
ju pārstāvji proporcionāli darba devēju iemaksām,
tad darba devēji uzņemtos slimo strādnieku ārstēšanu
un atalgošanu bez valsts piemaksām. To ar mieru
uzņemties vesela rinda saimniecisku organizāciju, sā- '
kot ar Latvijas rūpnieku un amatnieku savienību,
Rīgas fabrikantu biedrību, Rīgas biržas komiteju,
Latvijas tirgotāju savienību un beidzot ar Latvijas
lauksaimniecības centralbiedrību. Ja tā reformētu
slimo kasu iekārtu, tad tās vairs nebūs politisko cīņu
arēna. Tad valdīs lietderība. Tad ari strādnieku in-
tereses bus labāk ievērotas, nekā tagad. Tad ari
valsts kasei būs vieglāk. Te ir dota iespējamība tau-
pīt valsts līdzekļus. Tas sevišķi krīt svarā, vērā ņe-
mot pašreizējo valsts finansu stāvokli, kas it nepa-
visam nav saucams par vieglu.

Priekšsēdētājs Fr; Vesmanis: Vārds Francim.
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
kungU Kad mēs runājam par budžetu, tad droši mēs
nevarēsim likt visu vainu tikai uz tagadējo valdību.
Nevarēsim visu vainu likt uz tagadējo valdību tāpēc,
ka mes paši redzam, ka valdības pie mums tik bieži un
tik ātri mainas, ka likt visu atbildību uz vienu tikai
valdību gari nebūs_ iespējams. Tur būs meklējama
vaina vispārēja mūsu politikā, vispārīgā ir saim-
nieciskā, ir politiskā virzienā. Vai nu tas plāns ir bijis
ieturēts patiesi, vai tā plāna nav bijis. Kas zīmējas
uz valsts saimniecību un uz politiku, tad vajaga pa-
teikt, ka daži resori mūs, latgaliešus, sevišķi stipri ne-
apmierina. Ka mēs neesam apmierināti, tam ir savs
dibināts un dziļš pamats. To tūliņ, kungi, es jums
pieradīšu, iesākot no zemkopības ministrijas. Zem-
kopības ministrijas lauksaimniecības departamentā
pagājušā budžeta gadā bija pāri par 60 agronomu, in-
struktoru, tad kanclejas darbinieki kopā pāri par 100.
Tagad budžeta komisija ir apvienojusi 2 departamen-
tus, bet tomēr mēs redzam, ka zemkopības ministrijā
ir agronomi speciālisti 49 cilvēki un 33 kanclejas dar-
binieki. Tā tad kopā 82. Bez tam pie sabiedriskām
organizācijām ir 197 agronomiski darbinieki. Ka pie
sabiedriskām organizācijām ir šie darbinieki, tā ir
saprotama lieta. Tur viņi patiesi vajadzīgi. Bet
mums paliek drusciņ nesaprotami, ko dara centrā šie
49 specialisti-agronomi. Vai tad še Rīgā viņi Rīgas
akmeņus bruģī izmēģina agronomijas specialitāti?
Pēc manām domām še tāds liels skaits nekādā ziņā
nav vajadzīgs. Vispārīgi, ja ņemam šo samēru 49
agronomi-specialisti un 33 kanclejas darbinieki, tad
uz katru agronomu-specialistu centrā izkrīt, tā sakot,
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vairāk nekā 1k kanclejas darbinieka, kur pēc mūsu
domām pietiktu pilnīgi, ja kopskaits būtu samazināts
uz pusi. Bez tam lopkopībai pagājušā gadā ir bijuši
5 instruktori lopkopības organizēšanai. Tagad bu-
džeta komisija viņu skaitu ir samazinājusi uz 3. Par
to var pateikt tikai paldies Dievam, jo taupība patie-
šām ieturēta. Par nožēlošanu ir tikai viens «bet". Ka
tas būs uz priekšu, to mēs vēl redzēsim, bet ka tas
bij līdz šim,, to mēs zinām. No šiem 5 instruktoru
kungiem pagājušā budžeta gadā Latgali apmeklēja
viens vai divi tikai kādas trīs reizes. Tā tad bij lop-
kopības instruktori, bet lopus viņi audzināja laikam še
Rīgā. Es nedomāju, ka viņi būtu bijuši priekš Rīgas,
nedomāju ari, ka viņi būtu bijuši tikai priekš Kurze-
mes un Vidzemes, bet domāju, ka viņiem vajadzēja
būt ari priekš Latgales. Tiešām, viņi jau ari bij
priekš Latgales, bet javiņi izbrauca uz Latgali tikai 3
reizes gadā, tad es tiešām nezinu, kādu darbu viņi va-
rēja veikt. Tā nebūt nebij taupība, tā pēc manām
domām bij tikai valsts līdzekļu izšķērdēšana ierēd-
ņiem, kuri neko nedara. Pāriesim tālāk uz būvnie-
cības nodaļu. Būvniecības nodaļa un techniskā noda-
ļa tagad ir apvienotas un no agrākiem 24 darbinie-
kiem par abām kopā'ir palikuši tikai 17. Ari, kā re-
dziet, ieturēta zināma taupība. Bet nu, ņemsim šīs
nodaļas darbību. Mēs visi ļoti labi'zinām, ka ēkas va-
jadzēja celt tiklab Latgalē, kā Kurzemē un Vidzemē,
ka jaunsaimniecībasnodibinājāskā tur, tā ari Latgalē.
Bez tam Latgalē sādžas tika sadalītas uz viensētām,
kuras ari pilnīgā mērā pielīdzināmas jaunsaimniecī-
bām. Nu varētu domāt, ka šī nodaļa kaut ko taču būs
darījusi ari Latgalē. Bet ko mēs, kungi, pagājušā
gadā esam redzējuši? Ko šī nodaļa pagājušā gadā ir
darījusi priekš Latgales? Latgalē parauga ēkas ir
celtas tikai Ludzā pie Augustana un Daugavpilī pie
Dubura. Tas ir viss. Šie 24 darbinieki ir darboju-
šies tā, kā Latgalē uzceltas tikai divas parauga ēkas.
Lauksaimniecības nodala pagājušā gadā bij šāda: 4
vecākie agronomi un viens pirmās šķiras agronoms,
tā tad kopā pavisam 5agronomi. Viņi bij priekš tam,
lai revidētu vietējo biedrību darbību. Bet cik nu tur
revidēja? Ši revīzija bij tāda, ka viņi izbrauca vie-
nīgi uz Latgales centrālo agronomisko biedrību ap-
vienību, izbrauca tikai vienu reizi, un tur tad tā drusku
apskatījās. Citas zemkopības biedrības nevienas nav
nemaz redzējušas ar savām acīm. Es to saprotu, ka
kontroli, reviziju parasti vajaga izvest mūsu valsts
kontrolei. Viņi ir priekš tā, lai zināmu reviziju izda-
rītu, bet tomēr taču nepietiek ar to vien, kad apskata
vienu kādu centralbiedrību, ar to apmierinājās un ne-
maz vairs nerūp, kā iet citām biedrībām. Tagad ie-
sim tālāk. Mūsu tagadējā budžeta 2. § ir paredzētas
braukšanas naudas priekš lerēdfjiem 30.000 latu. Šie
30.000 lati ir paredzēti priekš 50 darbiniekiem un ap-
rēķināti tā, ka šie darbinieki izbrauks sešas reizes mē-
nesī. Tomēr, kungi, tas iedalījums ir tomēr savādāks
priekš Latgales. PriekšLatgales ir paredzēti no šiem
50 darbiniekiem tikai 10 darbinieki. Vai tad, tā sakot,
tas proporcionālais samērs starp Kurzemi, Vidzemi
un Latgali ir tik mazs, ka šeit vajadzīgi 40 darbinieki,
bet tur Latgalē tikai 10 darbinieki. Bez tam, ja mēs
runāsimpar pašu izbraukšanu, tad es atklāti pateikšu,
— ka bus uz priekšu, par to nevaram galvot, bet kā
bija pagājušā gadā, to mēs zinām. Tie kungi bija iz-
braukuši uz Latgali tikai 6 dienas gadā un nevis 6
dienas mēnesī, kā tas paredzēts ari tagadējā budže-
tāi Ja ta lieta faktiski ir tāda, tad atkal vajaga atzī-
mēt, ka šeit ir tikai naudas izšķiešana uz ierēdņiem.
Nu ir jājautāvai tāds ierēdņu skaits nemaz nebija vaja-
dzīgs, vai ari ierēdņi nepildīja savu pienākumu.

Ja mes pāriesim tagad uz zvejniecību, tad mēs
zinām, ka visa Latgale ir nosēta ar ezeriem. Ir daži
nelieli ezeri, 3, 6, 30 un 100 hektāru lieli, bet ir daži

ezeri loti lieli, ir ezeri,kuri ir 12—24 verstes garumā.
Ja mēs visus Latgales ūdeņus saņemtu kopā, un ja
mēs ievestu pareizo zivkopības saimniecību, tad es
domāju, ka mēs ne tikai visu Latviju varētu apgādāt
ar lētām zivīm, bet varētu tās eksportēt ari uz ārze-
mēm. Bet absolūti visā šinī laikā,kamēr Latvija pa-
stāv, nekas nav ticis padarīts, pat nebija noorgani-
zēta zivju izskaušanas aizsardzība. Katrs, kas grib,
un kad grib ari nārsta laikā zvejo un par kaut kādu
zivju aizsardzību, zivkopību nebija ne runas. Un ari
tagad, kungi, šispostenis ir izpalicis, it kā mūsu saim-
nieciskā dzīvē šiem ūdeņiem nebūtu nekādas nozīmes.

Ja pāriesim uz zemkopības literatūru, tad še jums
ir aina priekšā, kā Latgale tiek ar literatūru apgādāta.
Par pagājušo budžeta gadu izdotas 5—6 brošūras un
iznāk viens agronomisks žurnāls «Latgales Lauksaim-
nieks", kuram valdība dod 3000 latu pabalsta. Tā ir,
kungi, visa literatūra. Es dzirdu te tiek runāts: «Kā,
tas ir maz?" Jā, kungi, tas ir maz. Ja mēs tikai ie-
vērojam to, ka mūsu valsts saimniecības pa-
mats tomēr ir lauksaimniecība un kamēr ie-
vērojam, ka lauksaimniecība pēdējā laikā ir nolaista,
sevišķi Latgalē un ka sevišķi tur vajaga pielikt pūles
klāt, lai to lauksaimniecību paceltu, lai dotu zemnie-
kiem zināšanas, kā to zemīti izmantot, tad, kungi, šinī
ziņā skopošanās ar literatūru priekš lauksaimniecī-
bas ir nevietā un tā izdotā literatūra ir tikai kā piliens
jūra. Varbūt gribēs attaisnoties ar taupību, bet, kungi,
kur tiek līdzekļi atrauti produktīvam darbam, tur nav
vairs taupības._ Tas ir tikai pret taupību. Bez tam,
kungi, par nožēlošanu var teikt, ka agrāk lauku ko-
operatīvu veicināšanai bija paredzētas zināmas su-
mas. Tagad par nožēlošanu šī gada budžetā šīs su-
mas ir strīpotas un pārceltas uz kredita departamen-
tu. Tam ir pavisam citāda nozīme. Ja mēs
gribam uz laukiem patiesi lauku kooperatīvus
veicināt un sevišķi kur Latgalē viņus vajadzētu
veicināt, tad ar šo sumu pārcelšanu uz kredita depar-
tamentu šai lietai nemaz netiks līdzēts. Mani kungi,
pariesirn uz būvniecību. Mums ir visiem ļoti labi zi-
nāms, kāds milzīgs daudzums būvmateriāla mums ir
vajadzīgs i priekš visām tām jaunsaimniecībām, kuras
irnodibinājušās, i priekš visām tām jaunsaimniecī-
bām, kas tiks nodibinātas, un mēs tāpat zinām, kāds
milzīgs daudzums būvmateriāla būs vajadzīgs priekš
Latgales sādžām, kuras tiks izdalītas īsā laikā uz
viensētām. Latgalē, ja aprēķinam, būs vajadzīgs
buvmaterialspriekš apmēram 60 tūkstoši saimniecī-
bām, vai nutādu saimniecību,kuras par jaunu nodibi-
nāsies, kurām tiks .piešķirta zeme, vai priekš tādām,
kuras nodibināsies izejot zemniekiem no šņoru ze-
mēm uz viensētām. Priekš šī, Latgalei vienai būtu
vajadzīgs apmērām viens miljons koku, kas izmaksātu
apmēram 2 miljardi rubļu. Bet mēs zinām, ka Lat-
gale pietiekoši daudz ir lauku akmeņu, pietiekoši
daudz-mālu, pietiekoši daudz grants u. t. t. Dažreiz
privātās sarunās, vai ari komisijās vai ari valdības
apspriedes tiek cilāts un runāts par to, ka vajadzētu
taupīt mušu mežu izpostīšanu, vajadzētu gādāt par
to, ka būvētu ēkas no ugunsdroša materiāla, ka tas
izmaksātu ari pašiem zemniekiem samērā lētāk, ja
vel ņem vērā to, ka materiāls nebojāsies, ka ēku bū-
ves, kas bus celtas no šī materiāla, pastāvēs ne tikai
10, bet dažreiz ari_varbūt pāri par 100 gadu. Ka līdz
Šim latgalieši buveja savas ēkas no koka materiāla,
tas ir saprotama lieta. Koks bij loti lēts pagājušos ga-
dos Krievijas laikā, un kas zīmējas uz ugunsdrošām
ēkām, tad par to Krievijas valdība nebij devusi ne pa-
visam nekādu instrukciju, nekādus paraugus nedabū-
ja, un tādā kārtā zemnieki būvēja savas būdiņas no
tā koka materiāla, kuru viņi dabūja par loti lētu cenu.
Ka koki bija lēti, to es parādīšu uz piemēriem. Pie-
mēram, Viļakas mežos jūs varējāt dabūt par 3 rubli

t
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kubikasi malkas, un to pašu zemnieki par 3 rubļi ne-"gribēja pirkt. Viņi teica, ka tas ir dārgi un ka vairāk"par pusotra rubļa nevar maksāt. Tas ari bij ar būv-
materiālu. Bet tagad apstākli ir mainījušies. Mēsesam tieši mežus izpostījuši. Ka mēs esam mežusizpostījuši, te, kungi, jums ir pierādījums: vēl tagad
kāda no Latgales pagastiem gul mežā 2000 kubikasumalkas un pūst. Mežs tika izcirsts, postīts, bet izrā-dījās, ka nav šim mežam noņēmēja. Kad latgalieši
griežas pec malkas, ka šinī gadā es pats personīgi
vairāk reizes griezos pie zemkopības ministra kunga,
tad viņš atbildēja uz to: «Kur mēs ņemsim malku?"
Mums malkas nav. Meži ir izpostīti. Vai jūs gri-
biet, ka mes būvmateriālu atdodam priekš malkas."
Bet ka es saku, izrādās tomēr, ka ir tāda iespēja, ka
2000 kubikasis gul, pūst un nav, kas tos noņem. James šo ievērojam, tad mums vajadzētu gan domāt,
ka mums vajadzētu pielikt visas pūles, lai pieradinā-
tu zemnieku pie ugunsdrošam ēkām un gādātu par to,
lai butu mums pietiekoši daudz instruktoru un pietie-
koša daudz paraugu eku, kas zemniekus mācītu, kā
buvet. Bet budžeta mes novērojam taupību, kura,
pec manam domaiiL nav vietā, joše ir paredzēti tikai
5500 Iatu._ Tad velak, kad runāsim par kursiem, ku-
ri paredzeti_priekš piensaimniecības un mājturības,
tiem paredzēti 40.000 latu. Vai tas ir daudz vai maz,
par to es negribu runāt, bet es gribu tikai aizrādīt,
kāds samērs ir starp tiem kursiem, kuri paredzēti
priekšLatgales un starp tiem kursiem, kuri paredzēti
priekš Vidzemes un Kurzemes, starp tiem kursiem,
kuri paredzēti priekš kultureli attīstītākas un lauk-
saimnieciski labāk nostādītās, saimnieciski bagātās
Kurzemes un Vidzemes, kur bijusi brīvība nodibinā-
ties biedrībām un attīstīties zemkopībai un lauksaim-
niecībai un starp Latgali, kur tāda brīvība nav bijusi.
Samērs ir tāds, ka priekš Latgales ir paredzēts se-
višķs postenis budžetā — 5000 latu, priekš Vidzemes
un Kurzemes — 40.000 latu. Ar kp ir vadījusies zem-
kopības ministrija un budžeta komisija, pieņemdama
šo skaitli, tas man paliek nesaprotams. Tas procents
varētu but kaut cik mazāks vai lielāks, varētu jau nu
nerēķināt uz kapeikām, bet ja tā lietu nostāda, ka
priekš Latgales, kur šie kursi sevišķi vajadzīgi, no-
spriež tikai astoto daļu no šīs sumas, tad to par taisnī-
gu gan nevar uzskatīt. Bez tam, kungi, ja mēs pār-
iesim tagad piemēram uz zemkopības skolām; mēs
zinām, ka Latgale, Malnovā, ir viena zemkopības
skola. Es negribu runāt par to, vai tas ir daudz vai
maz priekš Latgales, un es negribu runāt par to, cik
skolas ir vajadzīgas, bet es gribētu griezt vērību uz
vienu lietu. Kad Malnovā tika nodibināta lauksaim-
niecības skola, tad visās baltiešu avīzēs valdība atra-
da par vajadzīgu drukāt sludinājumus, ka tur ir tāda
un tāda skola, ka var pieteikties skolnieki u. t. t.; bet
neatrada par vajadzīgu šos pašus sludinājumus laist
latgaliešu avizēs. Ko nu mēs redzam? Mēs dabū-
jam tādu ainu, ka Latgales vidū, kur visapkārt ir tikai
latgaliešu sādžas, — sevišķi pie Malnovas ir tikai
gandrīz latgaliešu sādžas, bet Malnovas skolā ir tikai
niecīgs procents latgaliešu, kur mums vajadzēja iet,
tā sakot, pretējo virzienu. Pirmkārt mums vajadzētu
zināt, ka Latgales zemnieki nebij pieradināti pie tā,
ka viņiem nepieciešami ir vajadzīgas lauksaim-
nieciskas zināšanas, ka viņiem vajaga sūtīt savus zē-
nus šais zemkopības skolās. Ka mums vajaga patiesi
radīt pratējus lauksaimniecībā ari no latgaliešiem,kuri
vēlāk varēu sekmēt lauksaimniecību uz vietām; bet
te mēs esam gājuši pavisam citu ceļu un tāpēc mūsu
domas būtu, ka šai jautājumā, sevišķi pie Malnovas
skolas, lai šo lietu veicinātu, būtu nodibināms zināms
skaits stipendiju, lai zemniekus skubinātu nodot sa-
vus bērnus šinīs skolās, un ja šīs stipendijas būs, tad
zināmā laikā mēs latgaliešus varēsim apgādāt ar

«krietniem zemkopjiem un instruktoriem. Tad tālāk
runāsim par_ mašinu koplietošanas punktiem. Priekš
ta ir paredzēti 30.000 latu, bet paredzēts ari šo sumu
nodot ne zemkopības ministrijai, bet kredita departa-
mentam. Es loti labi saprotu kurzemnieku un vid-
zemnieku kungus, jo visā Latvijas pastāvēšanas laikā
šie mašinukoplietošanas punkti tika dibināti Kurzemē
un Vidzeme. Mēs paši esam dzirdējuši no kurzem-
nieku un vidzemnieku mutes, ka šo mašinu lietošanas
punktu esot pietiekoši, un tāpēc vairāk neesot vaja-
dzīgs. Ja visa Latvija sastāvētu tikai no Kurzemes un
Vidzemes, tad varētu pateikt pilnīgi pareizi; pietie-
koši ir mašinu lietošanas punktu jauKurzemē un Vid-
zeme, un tāpēc šīs sumas ir jānodot kredita departa-
mentam. Bet, kungi, mēs piemirsām to, ka Latgalē
šo lietu, ta sakot, nav baudījis gandrīz neviens. Tik
viena otra vietā ir nodibinājušies šie mašinu lietoša-
nas punkti. Varbūt man atbildēs, ka nu taču ir pare-
dzēti kredita departamentam 30.000 latu. Kungi, bet
ta ir ļoti liela starpība, ka bagātie Kurzemes un Vid-
zemes saimnieki dabū pabalstu veidā priekš mašinu
lietošanas punktiem, bet nabadzīgai Latgalei tagad
pasaka; «Velc nu maku no ķešas ārā un maksā!"
Ari še es pateikšu, ka te taupība nav vietā. Varētu
jau zināmu sumu latu pārvest ari uz kredita departa-
mentu, kura būtu paredzēta priekš Kurzemes un Vid-
zemes, bet vajadzēja ari paredzēt pabalstam zināmu
sumu priekš Latgales, lai tur varētu pietiekoši ierīkot
mašinu lietošanas punktus. Es vēl atgriezīšos atpa-
kaļ uz skolām. Kas zīmējas uz zemkopības skolām,
tad pec manam domāmnebija pareizi palikt pie tā, ka
pie mums līdz šim skolas padotas 2 resoriem. Viens
bij izglītības resors, kuram zināmas skolas bij pado-
tas un otrs zemkopības resors. Kāpēc šīs skolas nav
padotas izglītības resoram, man nav visai saprotams.
Man liekas, ka pati taupība to prasītu, lai tas viss būtu
viena resora rokasBez tam, kas zīmējās uz zemēm,
uz muižām, tad mes zinām, ka ir viena daļa muižu,
kuras tiek apsaimniekotas no pašas valdības. Līdz
šim prakse ir pieradījusi, ka gaidāmo ienākumu šīs
muižas nemaz nav devušas. Ir dažas muižas, kur ir
ne_visai saprotami, kāpēc viņas atstātas. Piemērām
mušu augstskolai ir divas lielas fermas, lielas muižas.
Mes zinām gan, ka pie universitātes ir lauksaimniecī-
bas fakultete,ka praktikantiem vajadzīgsari kāds ze-
mes gabals, kur viņi praktiskā ceļā var iepazīties ar
to, ar ko viņi ir iepazinušies teorijā. Bet, kungi, vai
tad priekš tam vajadzīgas divas lielas muižas? Vai
ar to mes gribam dot kādam kādu paraugu un iemā-
cīt kādu saimniekot? Kas zīmējas uz šo lietu, tad es
jums varu pastāstīt dažus piemērus no dzīves. Vēl
agrākos krievu laikos man bij simtiem gadījumu,kur
es runājos ar zemniekiem un aizrādīju viņiem uz to,
kapec vļņi neiegādājas mašīnas, kāpēc neapstrādā ze-
mi ta, ka to dara muižās, kāpēc nekultivē pļavas u. t.
t, u. t. t. un zemnieki man uz to vienkārši atbildēja:
«Taisnība gan, lūdzu, dodiet mums muižu, tad ari mēs
pratīsim mašinas iegadāties, pratīsim ari to apsaim-
niekot; bet kadmums ir zemes gabaliņš 4—6 vai 10
desetiņu lielumā, kad mums ir tikai tīra smilts, tad,
lūdzu, nosēžaties tur un pamēģiniet saimniekot uz šā-
das zemes." Viņi vienkārši atbild, lai nosēdina tos
kungus, kuri lepojas ar savām lielām, labām saimnie-
cībām uz šāda 6—10 desetīnas liela smiltszemes gaba-
liņa, lai' tad viņi parāda, kā viņi var saimniekot; tad
ari mes sapratīsim, ka tas jādara. Un viņiem ir taisnī-
ba. Un šādas saimniecības no divi lielām muižām —
tas,kas ir pie universitātes, nav vienīgās— ko viņas
var dot? Parauga saimniecību zemniekiem? Zem-
niekiem nav še, no kā- paraugu ņemt. Es redzēju iz-
stāde, redzēju ari Malnovas lauksaimniecības skolā
skaistus ērzeļus, skaistus lopus u. t. t. Bet ja tur.



123 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 5. sēde 1924. gada 7. maijā. 124

kungi, ir 100 ha zemes, ja tur nak palīga līdzekļi no
valdības, tad ar to taču zemniekus nevar pārliecināt,
ka tā un tā vajaga saimniekot. Tad viņi vienkārši pa-
saka, lai dod mums tos palīga līdzekļus, lai dod mums
tos 100 ha zemes u. t. t, tad bus ari mums ir skaisti
zirgi, ir skaisti lopi. Tapec gan manas domas butu
tādas, ka būtu vajadzīgas ne šīs lielas saimniecības,
bet ja gribam dot paraugu zemniekiem, ka vajaga
saimniekot, tad tiešām butu vajadzīgs iedot šiem
agronomu kungiem smiltszemes gabaliņu, lai tad nu
viņi parāda, kā var pārvērst šos smiltszemes gabali-
ņus vai pliena zemes gabaliņus par auglīgu, labu zemi,
ka uz tādas zemes var izaudzēt i skaistus zirgus, i
skaistas govis. Tad zemnieki pateiks, ja. to mes sa-
protam, to ari mēs darīsim. Vēlāk, kungi, kas zīmē-
jas uz zemkopības ministriju, man šeit bus vel jāat-
gādina par dažām sīkākām lietām. Par malku es jau
minēju un ari ieminējos par atbildi,kādu latgalieši da-
būjuši no zemkopības ministrijas. Atbilde bija tāda:
«Jā, kur tad mēs malku ņemsim?" Kungi, atļaujiet
man pateikt, ka šāda atbilde no zemkopības resora
vadītāja ir nesaprotama. Es gribu zināt,ko nu pateik-
tu visi Rīgas iedzīvotāji, ja kādā dienā nebūtu nevie-
nas pagalītes malkas, un pilsētas valde pateiktu, jā,
kur mēs ņemsim, lai nu viņi paši gādā. Es domāju, ka
zemkopības resors nav viss priekš tā, lai pateiktu,
kur mēs to lietu ņemsim. Tik slikti, kungi, ar to mal-
ku nemaz nebūtu. Mēs taču zinām, ka koki tiek
eksportēti uz ārzemēm. Protams, baļķus nevar sa-
griezt malkā, bet bez baļķiem ir taču zari, un šie zari
dažreiz ir diezgan resnas pagales. Bez zariem ir ari
virsotnes, kuras netiek eksportētas uz ārzemēm un
kuras iet malkā. Tālāk, kungi, mums ir purvi, kurus
varētu izlietot un vajag izlietot kā pienākas, lai butu
kurināmais materiāls un pie tam to neVar izlietot ta,
kā to darīja agrākos gados, kad 5 verstes no Rēzek-
nes paņēma kultivētas pļavas un šīs kultivētās pļavas
saraka visas kūdrā, atstāja dīķus. Vēlāk kūdra stā-
vēja tur kādus divus gadus un beigu beigās zem lie-
tus sašķīda. Tāpēc mēs gribam cerēt uz priekšu, ka
ari šī malkas lieta būs nokārtota, ka būs iespējams sa-
gādāt vajadzīgokurināmo materiālu un ka nevajadzēs
mums dzirdēt tādu atbildi: «Kur mēs to ņemsim?" Pēc
mūsu domām tas ir zemkopības ministrijas tiešais pie-
nākums patiesi gādāt par to,ka tomēr cilvēkiem būtu
pietiekoši kurināmais materiāls. Bez tam, kungi, kas
zīmējas uz purviem mēs jau pagājušā gadā esam par
tiem runājuši, ka pateicoties tam, ka Lubanes ezers
"applūdina simtiem desetīnu pļavu apkārt, un pateico-
ties tam,ka Lubanes ezerā ietek piecas lielākās Lat-
gales upes un tikai viena iztek — Aiviekste — kura
nespēj visus ūdeņus saņemt, ka purvi, kā jau Krievi-
jaslaikā tas tika darīts pie Lubanes ezera, kur tika iz-
darīti, mēģinājumi, pētījumi, pēc kuriem konstatēts,
ka tiepurvi ar katru gadu Latgalē palielinājās caur to,
ka ūdens nedabū notecēt. Mēs jau pagājušā gadā at-
gādinājām, ka zemkopības ministrijai vajadzētu gā-
dāt par to, lai mazākais vienu Lubanes ezera ūdeņa1 daļu varētu nolaist. Caur to valstij nāktu klāt mil-
zīgs ienākums. Tie izdevumi, kuri tiktu izlietoti Luba-
nes ezera ūdeņa nolaišanai, atmaksātos vēlāk valstij
ar milzīgiem procentiem. Varbūt valstij nebij iespē-
jamstos līdzekļus sadabūt, pašai izvest šos uzņēmu-
mus cauri, bet ja tas tā, es domāju, ka mums būtu at-
radušies koncesionari, vajadzēja izdot koncesijas un
šo lietu varēja izdarīt. Mēs, kungi, gan dabūjam daž-

' reiz ka atbildi,ka kaut kas tur tiekot darīts,bet, kungi,
ja kas tiek darīts, tad it neviens nemana to darbu.
Varbūt tās tiek tāpat darīts, kā ar paraugu ēkām, ku-
ras Latgale var dienas laikā ar sveci rokā meklēt un
nevar atrast. Varbūt tāpat ir ar Lubanes ezera dar-
biem. Un šo mēs nekādā ziņā nevaram nosaukt par

taupību. Kas zīmējas uz agrāro reformu, tad šai gadā
pa daļai ir ticis drusciņ labāk, ka vairāk piegriežņu
tika piešķirts, bet viņi nav piešķirti pietiekošā apmē-
ra, kājas bija vajadzīgs. Uz to mums, kungi, jāgriež
vļslielaka justi vērība. Vērība ir tāpat jāgriež uz
seklas trūkumu, jo kas zīmējas uz sēklas trūkumu, tad
to nevar citādi nosaukt kā pār mūsu zemkopības mi-
nistrijas vislielāko nolaidību. Mēs dzirdējām beidza-
mo reizi, ka zemkopības ministra kungs mums atbil-
dēja, ka tagad esot drusciņ par vēlu gādāt par sēklu.
Kungi, es pateikšu, ka nav par vēlu. Šodien pat pie
manis bij no Bukovas pagasta priekšstāvis, kurš teica,
ka visa pagastā nevienā sādžā nav ne jumtu vairāk,
ne barības, ne sēklas un tais sādžās, kuras ir klāt pie
Lubanes ezera, neviena lopa nav mājās. Visi ir izdzī-
ti uz valsts mežiem. Bet par nožēlošanu valsts mežu
pārziņi dzen tos no meža ārā, piedraud viņiem pat ar
naudas sodu. Nu ko mums darīt? Vai Lubanes eze-
rā dzīt tos lopus, slīcināt, vai lai tie sprāgst nost?
Sekla ir sabarota, jumtu salmi sabaroti, paliek brūkle-
nājs mežā. Varbūt kaut kā līdz vasarai varētu izba-
rot lopus, bet citādi vai nu jākauj tos nost, vai jāat-
stāj zemniekiem zeme. No šī viena pagasta pieprasa

' 5 vagoni seklas. Tas pats ir citos Latgales pagastos.
Bet par atbildi, kungi, mēs dabūjām jau gandrīz vai-
rāk ka mēnesi atpakaļ, ka tagad neesot laika gādāt
par seklu,_kur Latgales zemnieki arvienu brauc iekšā
un prasa seklu un meklē. Un kad mēs par šīm sēklām,
par seklu trūkumu runājām, kad bijām iesnieguši jau-
tājumu pirms Ziemas svētkiem, tad par nožēlošanu
vajaga pateikt, ka no valdības puses nāca ar atbildi
bijušais finansu ministrs Pungas kungs, un izjokoja
visu šo lietu; mēs dzirdējām ari smieklus, kā no so-
ciāldemokrātu puses, tā ari no labā spārna. Un tagad
nu, kungi, šie smiekli smejas par mums, un viņi smie-
sies vēl stiprāk, ja zemnieki neapsēs savus laukus.
Ja mes līdzekļus neatradīsim, viņiem sēklu nedosim
un lauki paliks neapsēti, tad, kungi, tā būs tā taupī-
ba, ta būs tāda taupība, ka mums vajadzēs vēl barot
visus zemniekus un labību pievest, jo es nedomāju vis,
ka Latvijas valdība un Latvijas valsts atstās viņus tā
mirt bada nāvē, kā to darīja padomju Krievija ar sa-
viem zemniekiem. Es šeit par sēklu ieminēdamies,
runāju par Latgali. Bet kas zīmējas uz sēklu, tādā
pat stāvokli ir Kurzemes un Vidzemes zemnieki. Bet
Kurzemes un Vidzemes zemniekiem stāvoklis ir tai
ziņa drusku labāks,ka viņiem mazākais ir iespēja da-
būt kreditu, viņiem ir lielākas saimniecības, viņiem
ir lielāks inventārs, viņiem ir saimniecības koroborē-
tas, viņi var tās ieķīlāt, meklēt kreditu Latvijas bankā,
valdība bij par to iegājusi un Latvijas banka ir nākusi
ar visiem speķiem palīga. Tiesa gan, ka viņi ir stipri
savas saimniecības apgrūtinājuši ar parādiem, bet to-
mēr viņi izglābuši savu inventāru un apsaimnieko sa-
vus laukus. Ja es ieminējos še speciāli par Latgali,
tad tur ir citi apstākli. Tur nav zeme koroborēta un
nevar dabūt kreditu. Latgalē inventārs ir mazs un tas
pats ir tagad samazinājies. Latgalē ari privātās orga-
nizācijas nav tik stipras un lielas, kā Kurzemē un Vid-
zeme, kur ir vecas un stipras lauksaimnieku organi-
zācijas. Vienīga organizācija Latgalē ir centrālā zem-kopības biedrība, kura tikko uzsākusi savu darbību
un, saprotama lieta, ka viņa nevar spēt veikt šo dar-
bu, apgādāt Latgales zemniekus ar sēklām, lai gan
viņa daravisu, kas viņas speķos stāv un jo vairāk tā-
pēc nespēs, ka ari viņai, tāpat kā Latgales zemnie-
kiem, kredits nav pieejams. Šāda ir īsumā aina par
musu zemkopības resoru. Šī aina gan mūs nevarēs
apmierināt. Mes priecājamies visi un pareizi priecā-
jamiespar mūsu stabilo valūtu; mēs priecājamies par
to. ka mes varam sabalansēt valsts budžetu. Bet no
otras puses paliek tie prieki mazāki, ka neskatoties



125 Latvijas Rep.ublikas Saeimas V. ses i j a s 5. sēde 1924. g a d a 7. m a i j ā. 126

uz mušu stabilo valūtu, neskatotis uz to, ka valsts
budžets ir sabalansēts, dārdzība aug un ierēdņi prasa
algas piemaksas._ Mēs patiesībā netiekam gudri, kas
notiek: vai nu mes ejam ekonomiskā ziņā uz priekšu,
vaiejam atpakaļ. Mēs neejam atpakaļ tādā straujā
ceļa kā tanīs laikos,kad mūsu valūta briesmīgi svār-
stījās un krita, bet ka mēs ietu uz priekšu, to mēs pie
tagadējās mūsu saimniecības neredzam. Kur nu at-
rast atslēgu tam, ka dzīve paliek dārgāka. Par no-
žēlošanu jāsaka, ka viņa paliek dārgāka tikai priekš
zemniekiem. Cenas uz zemnieku ražojumiem paliku-
šas lētas. Ir nenoliedzams, ka Latgalē jūs variet
pirkt dažreiz par 1500—2000 rubļu govi. Cik ari ma-
za viņa ir, bet tomēr viņa ir govs. Ja jūs Rīgā pēr-
ciet mārciņu gaļas, tad paskatāties, cik jums jāmaksā
par gaļas mārciņu. Tāpat labības cenas ir zemas, bet
kad zemniekam vajaga pirkt tādas preces, kuras vi-
ņam ir vajadzīgas — nevis luksus lietas, bet ļoti
vienkāršas: naglas, pakavas, arklus, kuļmašīnas
u. t. t.,tur jāmaksā pilna nauda un ar katru gadu paliek
dārgāk. Tur nu gan vajadzētu pameklēt, kur ir tā
atslēga, ka mums ir stabila valūta, budžets ir saba-
lansēts, bet dārdzība kā aug, tā aug. Bet pāriesim
uz citu resoru.

Es gribu drusku pakavēties pie mūsu izglītības
resora. Man jau pagājušā gadā bija tas gods par
mūsu izglītības resoru kaut ko runāt. Pēc manām do-
mām, lai izglītības resorā ieturētu zināmu taupību, tad
izglītības resoram vajadzētu būt i zināmai sistēmai, i
zināmam plānam. Kas zīmējas uz sistēmu, tad mēs
par to jauesam runājuši, bet vajaga pateikt, ka sistē-
mu līdz šim laikam mēs neesam sagaidījuši. Vai mēs
esam skaidrībā par to, kāda tipa skola mums ir vaja-
dzīga un kāda tipa skolu mēs gribam ? Mēs esam no-
stājušies uz tā viedokļa, ka mums ir vajadzīgas pa-
matskolas, mums ir vajadzīgas vidusskolas. Ja šis
skolas tips mums faktiski varētu ko dot, es vārdu
«dot" saprotu tā, ka. ja mēs visus to jaunekļus, kuri
nobeidz vidusskolas, varēsim novietot augstskolā jeb
viņi paši novietosies, un javisi šie jaunekli, nobeiguši
augstskolu, dabūs pelņu un maizi šepat Latvijā, tad
es saprotu, ka tā nauda, kas tiek izlietota šāda tipa
skolām, tiek izlietota pareizi; bet, kungi, vajaga pa-
teikt, ka ar šāda tipa skolu, es baidos, ka mēs neie-
braucam purvā. Pirmkārt mēs zinām, ka pie mūsu
pamatskolām nav, mazākais attiecībā uz Latgali varu
teikt, ka es neesmu redzējis un dzirdējis par to, ka
būtu tur kādi praktiski kursi, tādi kursi, kādi būtu va-
jadzīgi priekš zemkopības. Tāpēc lūdzu man pateikt.
ko darīs vēlāk tāds jauneklis, kas būs nobeidzis pa-
matskolu un stāsies pie arkla, kuram nebūs nekādas
prašanas, nekādas zināšanas par saimniecību? Es
nerunāju vispār, bet man jājautā, vai šenetiek līdzekļi
izlietoti nelietderīgi un sevišķi, kas zīmējas uz vidus-
skolām. Taču visi tie, kas ies vidusskolās, un pie
mums vidusskolu ir diezgan daudz, tāpat tie, kas
beigs augstskolu, kur viņi ies? Mēs radīsim tikai in-
teliģento proletariātu, bet mums vajadzētu gādāt par
to, lai mums būtu citas skolas: techniskas skolas, spe-
ciālas skolas. Mēs tāpat kā Krievijas laikos visu esam
likuši tik uz vidusskolām. Bez tam,kungi, mēs esam
gājuši šinī ziņā pat izšķērdības ceļu, pat pretnacio-
nalu ceļu. Lūdzu, kungi, tikai aprēķinājiet. Es še par
Kurzemi un Vidzemi nerunāšu, atradīsies citi kungi,
kuri par to runās, bet gan par Latgali, kura man ir
tuvāk pazīstama — lūdzu aprēķiniet, kad tāda pilsēta,
kā Rēzekne Latgalē (es nerunāšu par citām vidus-
skolām) varētu iztikt gandrīz ar vienu vidusskolu
priekš visiem. Tad Rēzeknē ir viena Latviešu vidus-
skola un tad minoritātēm 4 vidusskolas. Tad kāds ir
skolnieku samērs? Skolnieku samērs ir tāds, ka no-
beidz, ja nemaldos, krievu skolu — 17 un latviešu

vidusskolu nobeidz ap 7. Daugavpilī ari ir viena lat-
viešu vidusskola un otra — skolotāju institūts. Sko-
lotāju institūtu nevar pierēķināt pie latviešu vidus-
skolām tāpēc,kā tas ir speciāls institūts, kurš ir priekš
visiem. Bet Daugavpilī ir 1 vidusskola priekš krie-
viem, otra priekš poliem, trešā priekš baltkrieviem
un ceturtā priekš žīdiem. Bez tam priekš minoritā-
tēm pilsēta vien uztur 2 vidusskolas! Sakiet, kungi,
vai tā nav izšķērdība? Vai tā nav izšķērdība, ka tā-
dā skolā, piemēram, kā Rēzeknē žīdu vidusskolā, ja
nemaldos

^
bija 15—30 skolnieku. Kur jūsagrākos lai-

kos redzējāt kādu ģimnāziju, kur bija tikai 15—30
ģimnāzistu? Ja mēs iesim pa šoceļu, tad mēs nonāk-
sim tik tālu, ka tur, kur būs 7 skolnieki, vajadzēs jau
vidusskolu. Bez tam, kungi, kāds tad ir samērs? Ta-
ču, lūdzu, paņemiet piemērām procentuālo samēru. Es
sakiuja mes ņemam to lietu no saimnieciskās puses,
tad ta taču nepiedodama izšķērdība. Bet ja mēs ņe-
mam, kungi, no nacionālās puses, tad mēs paši, sevi
nokaujam. Nacionālā ziņā mēs paši sevi nokaujam!
Nedomājiet, kungi, ka es gribu še uzstāties pret mino-
ritātēm, nē. Es saku atklāti, noteikti un kategoriski,
ka minoritātēm ir vajadzīgas savas skolas. Tas
mums ari paredzēts likumā, bet mēs taču nevaram
dot minoritātēm vienā un tanī pašā apgabalā 6 un lat-
viešiem tikai vienu skolu. Salīdziniet taču, kāds pro-
centuelais samērs ir Rēzeknes apriņķī, ir Ludzas ap-
riņķķ ir Daugavpils apriņķī starp latviešiem un mino-
ritātēm. Ir taisnība, ka pamatskolas vajadzīgas vis-
caur, vajadzīgas ari minoritātēm. Par to nav nekādu
šaubu. Ka vajadzīga mācība par brīvu visiem citiem,
ta viņa vajadzīga ari minoritātēm. Par to nav ko
strīdēties. Bet, kungi, mēs taču nevaram, ja samērs
starp latviešiem un minoritātēm ir, teiksim, 7 : 1, dot
latviešiem tikai vienu skolu un minoritātēm 7 skolas.
Tā ta lieta nepavisam neiet. Kas zīmējas uz pašām
vidusskolām, es nebūt neesmu pretinieks tam, ka ari
minoritātēm ir vidusskolas. Es tikai gribu, lai šīs
skolas būtu dotas proporcioneli. Cik latviešiem to
vidusskolu vienā apgabalā samērā ar iedzīvotāju
skaitu, tikpat lai viņu būtu minoritātēm samērā ar vi-
ņu iedzīvotāju skaitu, bet ne vairāk. Ja uz latvie-
šiem krīt tikai viena skola, tad nevar uz minoritātēm
krist 4, 5 vai vairāk skolas. Un tad, man liekas,
kungi, jāatzīst,ka ir liela starpība starp vidusskolu un
starp pamatskolu. Pamatskolā cilvēki iet mācīties
tādus priekšmetus, kuriem jābūt pēc iespējas vieglāk
pieejamiem. Un vieglāk pieejami viņi ir tad, ja tos
mača matēs valodā. Bet, lūdzu, pasakiet, kāda star-
pība bus starp latviešu vidusskolu un starp minorita-
tu vidusskolu? Vai algebrā, trigonometrijā, ķimijā,
fizika ir kādas kulturelas īpatnības, piederošas tikai
latviešiem vai nunoritatēm? Ka šo lietu, kungi, vaja-
dzētu reiz revidēt, par to gan nav ne mazāko šaubu.
Es jums pateikšu atklāti, ka mēs, latgalieši, pat vairs
nedrīkstam izbraukt uz Latgali, jo tiklīdz iesākas ru-
na par skolām, tad mums nāk virsū ar pārmetumiem,
kaines te sēžot un neko nedarot visā šinī lietā, ka
mūžam Latgalē nav bijusi pat krievu laikos tāda pār-
tautošana kā tagad, kad visa vara ir Latvijas tautas
rokas. Un tam ir taisnība. Kungi, mēs varam runāt
par kādu demokrātiju un liberālismu gribam, bet tādu
demokrātiju un liberālismu, kur mēs paši sevi nacio-
nāli nokaujam, tādu es nesaprotu. Mums nav vaja-
dzīgs un mēs ari to negribam, minoritātes nokaut, lai
viņas attīstās savā kultūrā, bet kungi, mums vajaga
cienīt pašiem sevi un nevajaga pašiem atraut no mu-
tes to gabalu,kurš mums pašiem trūkst un atdot to ci-
tiem, lai viņiem būtu pārpilnība. Es zinu, ka loti liela
minoritāti! dala ar to apmierinājās. Cik man ir gadī-
jies sarunāties, piemērām, ar vecticībniekiem, krie-
viem u. t. t., tad es tiem atklāti teicu, ka mēs nekad
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jumsnenoliegsim to oficiālo,proporcionālo skolu skai-
tu samērā ar latviešu skolām. Tad atbild man: «Mes
ari vairāk neprasām, mums pietiek ar to." Bet ja,
kungi, atrodas citi, kuri grib dzīt uz šī pamata zināmu
politiku, un dzīt politiku par ļaunu latviešu tautai, tad
kungi, es domāju par velti ir to gaidīt un velti ir ari
no mums to prasīt. Ja mēs paši to darām, tad vainī-
ga ir tikai mūsu gļēvulība un par nožēlošanu tas, ka
mēs neesam ieturējuši zināmu stingru liniju uz likuma
pamata. Dažu reizi mūsu izglītības ministri ir spēru-
ši dažus soļus, bet vēlāk paši nobijušies un spēruši
20 solus atpakaļ. Bez tam, kungi, kas zīmējas uz iz-
glītības ministriju un izloksnēm, tad lieta principā
bija jau noskaidrota, ka Latgalē pamatskolās mācī-
bas valodai vajag būt latgaliešu izloksnei un kad sāk
mācīties baltiešu izloksni, tad iesāk mācīties litera-
tūru. Neviens no mums nenoliedz, ka baltiešu iz-
loksni vai, kā saka, literatūras valodu vajag prast un
vidusskolās mācība tā kā tā. būs baltiešu izloksnē.
Bet nav pielaižama lieta, ka Latgalē pamatskolās no
pirmām pat klasēm sāk lauzīt bērnus baltiešu iz-
loksnē, kuru viņi nespēj izrunāt, par ļaunu priekš-
metam. Jā,kungi, nav nekādu šaubu, ka jūs visi esiet
pieauguši, izglītoti. Lūdzu, pamēģiniet latgaliski ru-
nāt un jums tas visai neveiksies, un japiemēram jūs
izrunājiet to kolēģa vārdu,kas mūsu starpā; deputāts
Jubula kungs, tad aizvien es dzirdu Jubulis. Un es
saku, tas ir stiprs pierādījums, ka ja izglītotam pie-
augušam pat nav tik viegli lauzīties zināmā izloksnē,
tad to nevar prasīt no bērna. Un šī lieta bija pilnīgi
skaidri noskaidrota, ka pamatskolās nedrīkst bērnu,
kurš no 8 gadiem iesāk mācīties, ka to nedrīkst lau-
zīt baltiešu izloksnē, jo tas pašam priekšmetam nāk
tikai par ļaunu. Par nožēlošanu šī mācīšana pamat-
skolās Latgales izloksnē nav visur notikusi. Baltiešu
izloksni mācīt mēs varam iesākt tikai tad, kad pāriet
uz literatūru, jo citādi nevar literatūru lasīt, bet par
nožēlošanu, ko redzam. Redzam, ka daži skolotāji no
baltiešiem ar nicināšanu izturas pret šo izloksni, viri
nemaz nedomā iedziļināties bērna dvēselē un izglītī-
bas ministrija nav spērusi līdz šimlaikam nekādus so-
lus, lai lietu nokārtotu tā, kā tas būtu vajadzīgs. Un
nu iznāk tā, ka tas nāk mūsu nacionālai skolai tikai
par ļaunu, un dažreiz skolotāji ir tik nesaprātīgi, ka
viņi maz iziet uz to, lai izpildītu sava pedagoga pienā-
kumu, bet viņi pārvēršas no pedagogiem par antire-
liģioziem propagandistiem un panākumi, kungi, ir tie,
ka latgalieši nodod bērnus cittautiešu skolās. Es
jums,kungi, pievedīšu piemērus. Par nožēlošanu, tas,
kas man solīja no Rēzeknes atsūtīt visus rakstiskos
dokumentus par to, ir aizkavējies, nav paspējis to iz-
darīt, bet ko man stāstīja, tad piemēram noticies tā,
ka māte piemērām lūdz izlabot savā dokumentā, ka
viņa ir ne latviete, bet poliete. Attiecīgais ierēdnis
saka, jūs taču neesat poliete, jūs esat latviete, es jūs
pazīstu, jūs neprotiet pat runāt poliski. Bet viņa at-
bild, ka viņa tomēr poliete un vēlāk gan pasaka, ka
negrib būt par latvieti un kāpēc. Tāpēc, ka grib sa-
vus bērnus nodot polu skolā, jo nevar tos nodot lat-
viešu skolā, kur izsmej viņas izloksni un izsmej viņas
ticību, kamēr poļu skolā ticību un izloksni neizsmej.
Redziet, kungi, jūs variet būt kādas gribiet reliģiskas
pārliecības, jūs variet ticēt vai neticēt, kā gribiet, bet
latvieši mēs esam. Mums vajaga savu nacionalitāti
stiprināt. Šo, kungi, var panākt tikai kulturelā ceļā.
Mēs zinām, ka daudzas latgaliešu sādžas ir pārpolo-
tas un pārpolotas visvairāk tādā ceļā, kā es minēju.
Ar varas līdzekļiem, ar policijas līdzekļiem, kungi, te
neko nepanāks. Tur var būt droša pārliecība, es va-
rētu sūtīt policiju uz poļu vai uz krievu, vai uz vācu
skolu un ar varu atņemt bērnus, kuri ir latvieši un
piespiest, lai viņi neapmeklē cittautiešu skolas, bet vi-

ņus par latviešiem šādā ceļā nepārtaisīs. To var pa-
nākt tikai kultūras ceļā, nostādot skolas ari mācības
ziņā ir audzināšanas ziņā priekšzīmīgi, tad ari latvieši
un cittautieši sūtīs savus bērnus šinīs skolās. Rēzek-
nē ir 2 krievu ģimnāzijas un es nezinu, vai vienā no
viņām ir 20% krievu, citi visi ir latvieši. Šis, kungi,
ir no_ vienas puses īss apgaismojums, kas zīmējas uz
skolām saimnieciskā ziņā un īss apgaismojums ari na-
cionālā ziņā. Bet vēl, kas zīmējas uz skolām, man
atliktos drusciņ ieminēties par baltkrieviem. Ka
mums baltkrievu ir zināma daļa, to mēs nevaram no-
liegt, ir faktiskie baltkrievi, nevis krāsotie baltkrievi,
vai ari krāsotie poļi, kādi daži ir. Piemēram, viens
saucas Stulbins, otrs Vonogs un atzīst sevi par poli,
par baltkrievu u. t. t. Bet es saku, ir dažas sādžas,
pat tagad gandrīz vesels pagats baltkrievu, bet, kuli-
seievērojot visu šobaltkrievu kulturēlās vajadzības,
mēs nedrīkstam šaut strīpai pāri. Pagājušos 2 ga-
dos, mēs zinām,ka no bijušā kristīgo zemnieku savie-
nības bloka Kempa kungs bij 2 reizes ienesis priekš-
likumu strīpot baltkrievu nodaļu, un mēs zinām, ka
Raiņa kungs no sociāldemokrātiem uzstājās stingri
pret to, ļoti sirsnīgi aizstāvēja to lietu un šī nodala
netika strīpota. Es varu pateikt, ka mēs nemaz nebi-
jām un neesam baltkrievu pretinieki. Mēs aizvien
esam vislabāko novēlējuši baltkrieviem un es pats
sava laika,_būdams Pēterpilī, kad nodibināja pirmo
biedrību, ņemu vissirsnīgāko dalību. Bet ja nu pie
mums notiek tādas parādības, ka zināmi elementi grib
ieaudzināt jaunā baltkrievu paaudzē virzienu uz ne-
atkarīgu Baltkrieviju, to mēs nevaram nosaukt ne par
lojālu izturēšanos pret Latvijas tautu un valsti, ne ari
par mums vēlamu. Mēs nevaram izdot naudu tur,
kur mums tepat valstī izaudzina slepenus ienaidnie-
kus. Ja nu šāda nodaļa nebūtu strīpojama, tad mazā-
kais būtu strīpojamas tās personas no audzinātāju
vidus, kuras šādu politiku ved. Bez tam, īsumā ru-
nājot, es ieminēšos, ka pēc manām domām nepiede-
rēja pie taupības, ka Tukuma vidusskolu pārņēma
budžeta komisija uz valsts līdzekļiem. Tukuma ap-
riņķis ir bagāts apriņķis, kurš ir spējīgs uzturēt šo
skolu.
Pāriesim uz finansu ministriju. Par finansu ministri-
ju es ieminēšos īsumā un aizrādīšu uz to, kas pēc ma-
nam domām, nav pareizi. Nav pareiza bijusi līdz-
šinēja finansu ministrijas politika, ka finansu mini-
strija devusi atļaujas nodibināties visādām bankām.
Mes zinām, ka ar tām bankām noticis tā: sadodas
3—4 vai 5_ personas kopā, kurām nekādu kapitālu nav,
bet rēķina uz to, ka no Latvijas bankas dabūs naudu
par zemākiem procentiem un vēlāk ņems par viņu
18—20% un tādā kārtā iedzīvosies. Vēl gribu aizrā-
dīt uz linu monopolu. Es negribu runāt par to, vai
linu monopols ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, par to
es runāšu citu reizi. Es tikai aizrādīšu uz to,ka mūsu
linu monopols nav nostādīts tā, kā viņam vajadzētu
but nostādītam. Kā tā lieta sastāv ar linu monopolu?
Finansu ministrija izdevusi dažiem — es nezinu, kā
viņus nosaukt — linu kungiem dažus punktus un tie
linu kungi atkal izdevuši šos linu punktus citiem tālāk,
pa lielākai'daļai žīdiem un izdevuši ļoti izdevīgi. Es
zinu, piemēram, par vienu linu punktu, kur koncesio-
nars nav pielicis ne pirksta klāt, bet dabūjis konce-
siju un to tūliņ nodevis diviem žīdiem, kas viņam sa-
maksa katru mēnesi 100.000 rubļu. Kungi, redzat, tā
ir tā lieta, tas nav monopols. Es zinu, ka par šo lietu
dažreiz tika runāts, un tad tika aizrādīts, ka mums
vajadzētu gādāt par ierēdņiem, vajadzētu gādāt par
brāķeriem, ka tas valstij daudz maksās u. t. t, u. t. t.;
bet sakāt, kungi, vai šī matemātika nav tik skaidra,
ka tur vēl vajadzīgi alģebristi un trigonometristi.
Man liekas, ka tā matemātika ir pārāk skaidra, un ja
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tie linu kungi var dabūt šos brāķerus, kāpēc tad val-
dība viņus nevar dabūt. Ja linu koncesionari var sa-
maksāt visiem saviem palīgiem un tos apmaksāt daž-
reiz ar loti labiem procentiem, kāpēc tad valdība ne-
var darīt tāpat; bet tad viņa iegūtu no linu monopola
daudz lielāku ienākumu un tas būtu tas faktiskais mo-
nopols un no otras puses mums nebūtu tāda pat pa-
rādība, par kādu mēs arvien dzirdam, ka pieņem
otrās un trešās šķiras par ceturtās un piektās šķiras
liniem. Tas ir tā, ka uz vietām par viņiem samaksā
kā par ceturtās un piektās šķiras liniem,bet te viņus
izdod kā otrās un trešās šķiras linus. Pēc šādas si-
stēmas iznāk, ka tā nauda zūd i valstij, i zemniekam,
bet citi — es neteikšu, ka visi šie linu kungi, bet ir
tādi spekulanti, kas rīkojas negodīgi; — un ka tādi ir,
par to mums ir bijuši pierādījumi, un par to nav ne-
kādu šaubu un šo lietu, pēc manām domām, vajadzētu
gan citādi nostādīt. Tad īsumā es minēšu vēl par sa-
tiksmes ministriju. Negribu runāt par mūsu ceļiem
vispārīgi, jo visiem ir zināms, ka tie ir sliktā stā-
voklī un pat loti sliktā stāvoklī, bet gribu griezt sa-
tiksmes resora vadītāja vērību uz sekošo. Lai gan
ir vajadzīgs paplašināt dzelzceļu satiksmi Kurzemē
un Vidzemē, bet, kungi, mēs aizmirstam, ka Latgalē
nav mazāka nozīme; mēs aizmirstam, ka Latgale ir
pierobežu apgabals, un ka kara laikā briesmas draud
vispirms no turienes un tur vajadzētu būt satiksmes
līdzekļiem vislabākā kārtībā. Un pēc mūsu domām
tāpēc vajadzētu mums gādāt, ka tiktu Latgale uzbū-
vētas dažas linijas, piemērām, Indra—Dagda—Rēzek-
ne—Strūžāni—Domopole—Vecgulbene, vai to pašu
liniju, ja ne no Indras, tad no Paleščinas, bez tam li-
uiju Domopole—Kolupe—Preiļi—Cesvaine—Smiltene
un Valka. Šīs ir nepieciešamaslinijas, tāpēcka viņas
iet tajā joslā, kura iet gar robežu. Pirmkārt viņam
būtu liela saimnieciska nozīme un otrkārt ļoti liela
stratēģiska nozīme. Protams še var sagaidīt atbildi,
ka tur vajadzīgi līdzekli, tas nav apšaubāms nekāda
ziņā. Bet ir dažreiz tādas nepieciešamības, kur lī-
dzekļus vajaga atrast. Es domāju, ka šie līdzekli, ja
mēs paši ari ar valsts līdzekļiem to nespētu, tad mes
varētu kādu koncesiju izdot un uzbūvēt šos ceļus un'
gādāt par to, un tad viņi mums ir stratēģiski, ir saim-
nieciski atmaksātos. ,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!

Mūsu vispārējās budžeta debates šogad ir_ ļoti rak-
sturīgas vienā ziņā. Raksturīgas tajā ziņā, ka vis-
lielākā mērā atšķiras no parastām parlamentariskārn
budžeta debatēm ar savu lielo, varētu teikt, vien-
aldzību pret pašu to priekšmetu, par kuru šeit iet
runa. Tanī pašā laikā ir pavisam cita dzīvība un
interese un apspriedes blakus telpās, bet par jautā-
jumiem, kuri aizskar svarīgākos mūsu_ saimnieciskās
dzīves nervus, sāpīgāko nervu, izrādās, ka interese
ir pārāk maza. Cita interese bija vakar, kad runa
grozījās ap ministru portfeļiem, kad varēja cerēt
viens otrs par jauna portfeļa iegūšanu. Bet kad
jāapspriež un jānoteic valsts saimnieciskās politikas
linijas, izrādās, ka interese mums pārāk maza pret
šiem jautājumiem. Nav mans uzdevums ieinteresēt
tos, kas par šiem jautājumiem neinteresējas. Es
mazliet vispārējās debatēs gribu apstāties tikai pie
atsevišķiem budžeta jautājumiem. Varbūt sīkāki
mums nāksies uzstāties un runāt pie atsevišķu re-
soru budžetiem, bet ne vispārējās debatēs. Še jau
budžeta komisijas referents aizrādīja, ka tekošā gada
valsts budžets procentuāli daudz neatšķiras no ie-
priekšējā gada budžeta. Patiesi dažā ziņā atsevišķu
resoru .budžeti pat matemātiski sakrīt ar pagājušā
gada budžetu. Mazs izņēmums tikai ir ar satiksmes
ministrijas budžetu, kurā drusku — par 1% — pa-

IKrājumā Saeimas Stenosrafiskāl
Ibi i ojā Rlci, Jēkaba ieja
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lielinājies ienākumu budžets un tāpat izdevumu bu-
džets." Pieaudzis ari izdevumu budžets kara mi-
nistrijai. Visi pārējie resori it kā sastinguši, it ka
staDilizējušies. Šādu parādību varētu zināma mēra
apsveikt. Tas nozīmē, ka mūsu budžets sak ieiet
normālās sliedēs. Tomēr jāsaka, ka budžeta komi-
sija saņēma šo budžetu ne tādu, kāds

^
viņš ir nonā-

cis šī augstā nama priekšā. Resori vel līdz šim nav
iemācījušies pazīt un ievērot kredita disciplīnas jau-
tājumus, un Katrs resors it kā sacenšas gut pec ie-
spējas vairāk līdzekļu savām

^
vajadzībām. Kādas

dažreiz šīs vajadzības ir, un kā resori saprot savus
Pudžeta pienākumus, par to es atļaušos pievest ti-
kai vienu mazu ilustrāciju. Iekšlietu ministrijas bu-
džetā bij uzņemtas sekošas sumasj viens rakstām-
galds ministrim — 300 latu, 12 krēslu_ ministrim —
cibO latu, viens zofā — 200 latu, 2 lēnkrēsli — 80 latu,
viens rakstāmgalds zālē — 250 latu. Noskaidrojas,
ka ministrijas ierēdņi bez ministra ziņas gribējuši
izdarīt ministrim to labpatikšanu un budžetakartība
uzdāvināt viņam jaunas mēbeles. Es neapstāšospie
citiem sīkumiem, bet raksturoju ar šo gadījumu tiKai
to, kā un cik nopietni resori skatās uz tām budžeta
sumām, kuras stāda augstā nama priekšā. Ja acu-
mirklī šinī auf stā namā ir tāda vienaldzība pret šiem
jautājumiem, „id nav brīnums, ka ari resori izturas
samērā vienaldzīgi. Es negribu šogad atkārtot pa-
gājušā gada debates, garās debates _par to, ka bu-
džetā stipri un lielā mērā izpaužas tās šķiru interešu
pretešķības, kui-as pastāv pašāsabiedrībā. Šeit Kas-
parsona kungs mēģināja zināmā mērā mīkstināt stā-
vokli, vilkdamspie matiem dažus ciparus no vienas
rubrikas uz otru Pārvilkdams, aizrādīdams,ka linu mo-
nopols katrā ziņā pieskaitāms pie tiešiem nodokļiem,
bet ne pie netiešiem nodokļiem. Tas arguments,
kāpēc tas tā esot, ir sekošs: sociāldemokrāti budžeta
komisijā esot centušies šo sumu palielināt, un ja jau
sociāldemokrāti kaut ko palielinot, tad tas esot tie-
šais nodoklis, jo viņi cenšoties palielināt tiešos no-
dokļus. Pēc šīs argumentācijas mēs varam tiešos
nodokļos ierēķināt ari aizdevumu zemes bankai,
kuru sociāldemokrāti budžeta komisijā dubultoja.
Mēs varam veselu rindu ciparu ierakstīt tiešos no-
dokļos pēc šīs argumentācijas un ar to tiešo nodokļu
kopējo procentuālo sumu pacelt. Es domāju, ka ari
mans uzdevums šeit nav analizēt finansu zinībās
sen pieņemtos un atzītos principus, pēc kuriem ir
šķiroti tiešie nodokļi no netiešiem nodokļiem, un
par to šeit lauzt šķēpus būtu lieki tāpēc, ka finansu
zinībās ir pieņemtas savas neapstrīdamas patiesības,
kuras mums šeit apgāzt būtu lieki. Pēc šīm vispār
atzītām patiesībām, kādas finansu zinībās atzītas,
ir ari mūsu nodokļi klasēti vai nu tiešo vai netiešo
nodokļu rubrikās. Bet šī tendence, par katru cenu
paaugstināt tiešo nodokļu procentu, ir raksturīga. Ir
tāda sajūta, ka šo tiešo nodokļu procents, kas mūsu
valsts budžetā ievests, ir samērā ārkārtīgi mazs.
Ja ari tiešie nodokļi mazliet pieauguši, tomēr netie-
šie nodokļi vairāk kā 7 reizes lielāki nekā tiešie no-
dokli. Ar to gribētu pateikt, ja mēs gribam no-
stāties uz tā viedokļa, uz kāda stāv modernās, kul-
turēlās, saimnieciskās valstis, tad mūsu budžets jā-
atzīst par ne visai veselīgu budžetu. Katra moderna
valsts tagad cenšas nodokļu sistēmu būvēt uz tiem
nodokļu principiem, kuri aizskar visas iedzīvotāju
šķiras un grupas pēc viņu maksāšanas spējām. Mēs
turpretim cenšamies otrādi. Mums ir tendece ci-
tāda, un šī tendence jo skaidri izpaužas budžetā —
pēc iespējas atsvabināties vai atsvabināt atsevišķas
iedzīvotāju grupas no tiešiem nodokļiem un pāriet
uz netiešiem nodokļiem, pie tiem nodokļiem, kuri sa-
mērā ar iedzīvotāju maksāt spējām ir visai netais-
nīgi. Tiešie nodokli sastāda mums kopā pavisam
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4^2%, kamēr netiešie nodokļi kopā ar nodevām —
34,09%, vai vairāk kā 7 reizes lielāka suma. Šis
procents ir nesamērīgi liels un viņam ir tendence
arvien paplašināties, katru gadu. Tas nenozīmē, ka
ari mūsu budžetā ir šī tendence valsts ienākumus
pamazām uzlikt uz patērētājiem un mazāk uz ražo-
tājiem pašiem. No netiešiem nodokļiem vislielāko
procentu dod muitas nodoklis, kurš viens pats ne-
tiešo nodokļu rubrikā sastāda 75,18% vai pavisam
22,86% no visiem valsts ienākumiem. Ja mēs ap-
skatāmies, no kādiem posteņiem netiešais nodoklis
sastādās, tad redzēsim, kādas iedzīvotāju grupas šo
nodokli visvairāk maksā. Vispirms lielākie ieved-
muitas posteņi ir sekošie: no kviešiem, zirņiem, pu-
pām, labības gadā 1.400.000 latu, uz miltiem, putrai-
miem, kartupeļu miltiem 2/2 miljoni latu. Tā tad
vairāk kā 3x2 miljonu latu ienākumus dod pirmās ne-
pieciešamības pārtikas vielas. Otru lielo posteni
dod, protama lieta, baudu vielas — tēja, cukurs, .ka-
fija, kopā par 4Va miljoni latu, t. i. gandrīz tikpat, cik
dod mums linu monopols un pilnīgi linu monopola su-
mu pārsniedz kokvilnas audumu ievedmuita. No kok-
vilnas audumu ievedumiem valsts iegūst gadā drus-
ciņ vairāk par 5 miljoni latu. Jūs, kungi, laikam gan
nenoliegsiet to, ka šos kokvilnas audumus galvenā
kārtā patērē un izlieto, pērk trūcīgās aprindas, tās,
kuras nevar iegādāties vilnas apģērbus un šos 5
miljoni latu samaksā galvenā kārtā nevis maksāt
spējīgākie, bet gan mazturīgākie, mazāk spējīgākie.
Raksturīgi ari tas ir pie šī muitas ienākumu tabeles
caurskatīšanas, ka viņš dod diezgan skaistu gleznu
par to, kurās iedzīvotāju grupās turība pieaug un
kurās mazinās. Kokvilnas audumi valstij pagājušā
gadā caurmērā deva vairāk par 5 miljoni latu, ka-
mēr vilnas audumi devuši tikai S^ miljoni. Pama-
zam vilnas audumu muita mazinās mazliet un pieaug
tai pašā momentā muitas ienākumi no puszīda. Acīm
redzams, ka ir jau iedzīvotāju grupas, kuras var at-
teikties no vilnas apģērbiem un izlietot puszīda ap-
ģērbus. Vēl raksturīgāki tas,ka ienākumi no muitas
par zīdu, kuri sākumā ir sastādījuši valsts budžetā
ārkārtīgi niecīgas sumas, pēdējā laikā stipri pieaug.
Tas laikam taču liecina, ka rodas iedzīvotāju gru-
pas, kuras var apmierināt ne tikai savas ikdieni-
šķas prasības, bet jau atļauties zināmas ērtības, at-
ļaut sev zināmu luksus. Vēl raksturīgāki ir tas, ka
atsevišķi budžeta ienākumi muitas postenī, kuri līdz
šim nav devuši nekādus ienākumus, pamazām sāk
dot valstij ienākumus; tāds ir, piemēram, 83. § mi-
nētie austeri. Šis paragrāfs pagājušā gadā, pirmo
reiz Latvijas valsts pastāvēšanas laikā, ir mums sā-
cis dot ienākumus. Tas nozīmē, ka ir radušies pat
mums kārumnieki, kuru apetītes vajaga apmierināt
ar' importējamiem austeriem, kuri valstij dod jau
diezgan redzamus ienākumus. Tāpat pieauguši ir
ienākumi uz 148. § pamata par zelta izstrādājumiem.
Tie samērā ar iepriekšējo gadu ir pieauguši pat 8
reizes, no drusku pāri par 5.000 līdz 44.000 latu. Tā
tad tas, kas apmierina cilvēka dzīves ērtības un grez-
numa kāri, tas sāk attīstīties zināmās iedzīvotāju
aprindās. Tāpat stipri ienākumi pieauguši uz 173. §
par ekipāžām un automobiļiem, kuri ievesti no ār-
zemēm. 1922. gadā tas deva apmēram 111.500 un
tagad dod pāri par 290.000, tā tad gadrīz trīskār-
tīgi ienākumi pavairojušies, kaut gan muitas likme
pajikusi bez pārmaiņām. Ari tādas lietas, kā pie-
mēram, spilveni no ārzemēm, kas senāk nedeva ne-
kādus ienākumus valstij, sāk dot ienākumus. Tad
puszīda audumi un citas luksus lietas, kā piemēram,
izgreznojumu spalvas, kuras pagājušā gadā deva ti-
kai paris tūkstošu, tagad dod pie 12.000 latu ienā-
kumu. Viss tas pierāda, ka mēs nevaram runāt par
to, ka vispārēja trūcība Latvijā mazinātos. Ir ie-

dzīvotāju grupas, kuras savas ikdienišķās kulture-
lās vajadzības apmierinājušas pilnā mērā un sāk ap-
mierināt savas izsmalcinātās prasības un sāk at-
ļauties sev plašākas dzīves ērtības. Tas nozīmē,
ka zināmās iedzīvotāju grupās turība pieaug, un ja
mēs nevaram to teikt par visāmiedzīvotāju grupām,
tad jākonstatē, ka citās iedzīvotāju grupās turpretim
maksāšanas un pirkšanas spējas stipri slīd uz leju.
Viss tas liek domāt, ka uz savu nodokļu politiku,
kura ir mūsu budžeta galvenais pamats, mēs tik
vienaldzīgi skatīties nevaram, un mums pie laika
jārauga virzīt nodokļu politiku pretējā virzienā,proti,
tādā virzienā, kādā viņa tiek virzīta visās moder-
nās valstīs, — lai maksā tas, kurš vairāk maksāt
spējīgs. Parasti mēdz teikt un ari kādā dienas laik-
rakstā es nesen izlasīju plašu aprakstu par mūsu
valsts budžetu, un tur, pēc sīkas kalkulācijas, ap-
mēram tādas, kādu pieveda Kasparsona kungs, iz-
nāk, ka viss smagums pašlaik gulstas uz lauksaim-
niekiem, kaut gan bija teikts, ka faktiski gulstoties
uz laukstrādniekiem, jo lauksaimnieki protot savus
izdevumus pārlikt uz laukstrādniekiem. Tāpat jau
mēs varētu izrēķināt, piemēram, ka pilsētu nam-
īpašnieki nekādu nodokli nemaksā; tie ļoti veikli,
pat uz likuma pamata prot tos uzlikt uz īrniekiem.
Bet es pie šīs metodes negribu pieturēties, man gri-
bētos tikai aizrādīt uz to, ka laucinieki pie nodokļu
nastas piedalās samērā maz. Galvenais nodoklis,
kuru tie maksā, ir lauku nekustāmā īpašuma nodok-
lis un tekošā budžeta gadā viņi ir aplikti pavisam
ar 688.000 latiem. Tas ir viss, kas uzlikts uz šiem
lauku nekustamiem īpašumiem. Tanī pašā laikā
progresīvo ienākumu nodokli algas saņēmēji, ierēdņi

samaksātuvu pie 600.000 latu. Ja pievieno še vēl
klāt brīvās profesijas, tad iznāk pie 800.000 latu.
Ta tad varētu teikt, ka algas saņēmēji samaksā val-
stij ne mazāk par to, cik maksā laucinieki nekustamā
īpašuma nodokļa veidā. Man šķiet, ka nevarēs taču
teikt, ka tie, kuru ikdienišķā pārtika ir darba alga,
ir saimnieciski stiprākais elements un kā tāpēc tie
varētu vairāk maksāt. Jādomā taisni pretēji, ka
tas, kuram ir fundēti ienākumi nekustamu īpašumu
veidā, vienmēr ir saimnieciski stiprāks, un tāpēc
nevajadzētu censties nodokļu sistēmu spicēt uz to,
kas jau ta smagi ir aplikts. Kasparsona kungs ari
atrada, loti lielu kļūdu budžetā iekš tam, ka mūsu
sociālās politikas izdevumiem mēs atļaujam pārāk
lielu procentu no budžeta un kā pierādījums bija sa-
līdzinājums ar Somijas budžetu, kur šī suma pro-
centos ir mazāka. Mēdz teikt, ka salīdzinājums nav
pierādījums, un jasalīdzina divas nesalīdzināmas lie-
tas, tad desmitreiz jāsaka, ka tas nav pierādījums.
Nevar taču sociālās politikas jautājuma nokārtošanas
un izvešanas ziņā mūs salīdzināt ar Somiju. Somija
nav piedalījusies ar savu dzīvo spēku pasaules karā,
Somija nav ilgu laiku noderējusi par kara arēnu kā
Latvija, Somijā nav tās izpostītās rūpniecības, kāda
irLatvijā; Somijā daudz kas nav tā kā Latvijā. Tā-
pēc teikt, ka apstākļi Somijā un Latvijā būtu vie-
nādi, nevar. Mums ir ieviesies pēdējā laikā bez
šīs tendences, uz kuru es jau aizrādīju, t. i. bez ten-
dences uzvelt nodokļu nastu galvenā kārtā uz ma-
zāk maksāt spējīgiem un atsvabināt pēc iespējas
saimnieciski stiprākos, ir ieviesusēs mūsu saimnie-
ciska politika otra, gribētu teikt, loti nevēlama pa-
rādība. Šī parādība, cik tālu viņa saistās ar mūsu
budžetu, ir sekošā. Mums ir stipra tendence radīt
bruņotas sumas valsts budžetā, bruņotus fondus. Ja
šos fondus, šīs bruņotās sumas saskaitīsim, tad re-
dzēsim, ka tās iztaisa ļoti lielu procentu no visa
mušu valsts budžeta. Ja šī tendence turpināsies vēl
paris gadus, tad mēs varam nonākt pie tam, ka *U
no mušu valsts budžeta būs bruņots budžets. Saim-
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nieciska. padome, kura pastāv pie ministru kabineta,
ir izstrādājusi saimniecības plānu 5 nākamiem ga-
diem. Šinī plāna resori centušies uzņemt tikai tās
nepieciešamas, nenovēršamās vajadzības, kuru ap-
mierināšana nav atliekama. Ja pēc resoru iesnie-
gumiem gribētu šīs prasības apmierināt, tad piecos
gados Latvijas valstij vajadzētu izdot 700 miljonu
latu zeb viena gadā 140 miljonu latu. 140 miljonu
latu, tas ir tuvu pie visa mūsu valsts budžeta, pie
kam jāaizrāda, ka starp šīm prasībām ir patiesi daudz
tādas, kuru apmierināšana nav atliekama. Tādas
prasības ir mūsu satiksmes ministrijai attiecība uz
mūsu dzelzceļiem, kuri, ja mēs viņus lietosim bez
intensīvas atjaunošanas tādā tempā kā līdz šim, var
pēc pāris gadiem pilnīgi sabrukt. Tādas prasības
ir mušu ostām, kuras ir galīgi sabrukuma stāvoklī.
Ja mes nevarēsim šo stāvokli glābt, mēs Latviju par
tranzitzemi, par kādu mēs viņu vismaz iedomāja-
mies, parvērst_ nevarēsim. Tā tad šīs prasības būs
tādas, par kurām vispirmām kārtām būs jādomā. Ja
ari pieņemtu, ka no šiem pieprasītiem 700 miljoniem,
gada 140 miljoniem, teiksim puse, tikai 70 miljonu
latu gada bus tādi, kas nepieciešami. Tā ir suma,
kurai mēs iekšienē, bez šaubām, nekādus kredītus
atrast nevarēsim. Mums nav neviena posteņa, kas
mums dotu šādus ienākumus, ar kuriem mēs varētu
segt šīs tuvā nākotnē paredzamās un nenovēršamās
vajadzības. Tā tad atliktu domāt par ārējiem aiz-
devumiem, ja nu pieņemsim ka šos aizņēmums iz-
dotos dabūt par apmēram 6%, tad mums procentos
vien būtu jāmaksā gadā vēl kādi 4/2 miljoni latu.
Tā ari būs savā ziņā bruņota suma,kura būs jāuzņem
budžetā par katru cenu, kā tas ari paredzēts jaunā
budžeta likumā, kurš nosaka, ka valsts parādu kār-
tīgai nomaksai katru gadu valsts budžetā bez ieru-
nātu jāpieņem zināma suma. Tādu ceļu iedami, mēs
nonāksim pie tā, ka visas galvenās sumas būs bru-
ņotas un mūsu saimniecisko politiku, mūsu valsts
saimniecības politiku noteiks pa lielākai daļai jau
ārpus mums stāvoši apstākļi, bet mēs paši ar katru
gadu kļūsim vājāki un nespēcīgāki. Es domāju, ka
katrs kārtīgs saimnieks, jo sevišķi valsts, nevar
saimniekot tikai vienai dienai. Viņai gribot negri-
bot jāskatās ne tikai uz to vien, kā viņa tiks galā
ar šī gada budžetu, viņai jāskatās ari uz to, kā viņa
tiks galā ar tiem budžetiem, kas nostāsies viņas
priekšā pēc diviem, pēc pieciem un vairāk gadiem.
Kāpēc mēs nevaram paiet klusu ciešot garām tām
sumām, kuras prasa šīs neatliekamās vajadzības. Ja
nu turpmāk mēs visu valsts budžetu gribēsim dibi-
nāt, kā līdz šim, galvenā kārtā uz divējādiem no-
dokļiem, uz tiešiem un uz netiešiem nodokļiem, tad
par saimnieciskās dzīves uzplaukšanu mums vēl ilgi
nenāksies nopietni runāt, jo patiesi, ja valsts ar vienu
roku_ iedzīvotājiem dod to, ko ar otru roku nodokļu
veidā atņem, tad tas nozīmē, ka valsts nedod neko.
Un ja pie tam no viena ņem vairāk un dod viņam
mazāk pretim, bet no otra ņem mazāk un dod viņam
vairāk, tad jo mazāk mēs tuvojamies saimnieciskai
izveseļošanai. Tie ir visi momenti, par kuriem no-
pietni jāpārdomā pie mūsu nodokļu politikas pār-
veidošanas, pie mūsu nodokļu sistēmas reformēša-
nas, lai nenonāktu tādā stāvoklī, kādā nesen nonāca
Francija, kura bija spiesta dekrēta veidā atcelt visu
veco nodokļu sistēmu un dekrēta veidā pilnīgi pie-
līdzināties šai ziņā padomju Krievijai, radot jaunu
nodokļu sistēmu. Anglija šai gadījumā ir gājusi ci-
tus ceļus, viņa pamazam cenšas protekcionisma po-
litiku pavisam izskaust, un pagājušās vēlēšanas no-
tika zem vienīgā lozunga — par vai pret protek-
cionismu. Uzvarēja tendence — pret protekcionismu.
Šī tendence sāka izpausties darbā tai nozīmē, kā to
mēs lasījām nesen laikrakstos, atceļot lielā mērā, pa-

mazinot muitas nodokli uz pirmās nepieciešamības
pārtikas līdzekļiem un citām nepieciešamām vaja-
dzībām. Mums visdrīzākā laikā jādomā par to, kā
pamazināt muitas tarifu uz tiem atsevišķiem poste-
ņiem, kas gulstas uz pirmās nepieciešamības priekš-
metiem. Savā laikā tirdzniecības-rūpniecības un fi-
nansu komisijas strādāja pie šī jautājuma nokārto-
šanas, bet šis jautājums, tiklīdz kā viņš nāca valdī-
bas sfērās, ir sastindzis un mēs nezinām, kādā stā-
voklī viņš tagad atrodas. Ja mēs negribam pie laika
šo nodokļu sistēmu atvieglināt, tad mums paliks tie
ceļi, pa kādiem gājuši līdz šim, šis ceļš senāk mums
bija naudas drukājamā prese, pēdējā laikā, pagāju-
šos pāris gados valdība bija atradusi mīkstāku ceļu,
un proti, deficīta segšanu caur aizņēmumiem no
valsts depozītiem. Aizņēmumi no valsts depozīta
nav pielaižami, jo depozīts ir nauda, kura nepieder
valstij, bet pieder privātām personām, un janu valstij
jāiet un jāaizņemas no privātpersonām, ja valsts ķe-
ras pie šīm viņai nepiederošām sumām deficīta seg-
šanaķ tas nozīmē, ka mums ir nopietni jāpadomā par
to, ka rast līdzekļus, lai valsts kā saimniecisks or-
ganisms varētu veikt visas tās funkcijas, kuras vi-
ņam ir uzliktas. Normālā valstī ir parasti tā, ka
valsts vispirms uzstāda izdevumu budžetu, uzstāda
tas prasības, kuras eo ipso jāapmierina un tad meklē
līdzekļusšo prasību apmierināšanai. Mums pašlaik
jādara pec pretējā principa, pēc privatsaimniecības
principa. Mums pirms jāzin, cik naudas kasē un tad
tikai saskaņā ar šiem līdzekļiem mēs piemērojam iz-
devumus. Kulturelās saimnieciski veselās valstīs
pie šādiem principiem nekad neturas. Ja mēs gri-
bēsim būt saimnieciski veseli, mums būs jāapmierina
ari visas nepieciešamās kulturelās vajadzības un jā-
rod līdzekļi šīm vajadzībām, vienalga, kur valsts vi-
ņus var rast, bet būs jārod vai nu ārējā aizņēmuma
veidavai ārzemju kredita veidā. Es nedomāju, ka
tas bus iespējams caur jaunu nodokļu ievešanu. No-
dokļu skrūve Latvijā ļr pietiekoši stipri saskrūvēta,
un drīz bus_ jāpadomā, lai mazāk maksāt spējīgās
grupas varētu atsvabināt no nodokļu maksām, lai
padarītu viņam šo maksāšanu vieglāku, lai ne tikai
tas grupas vien justos vieglāki, kuras var apmieri-
nāt ne tikai savas vajadzības, bet kuras var ari at-
ļauties sev tas luksus lietas, par kurām mums mūsu
muitas, tarifs runa gaišu valodu. Bez šiem līdzek-
ļiem ir viens universāls līdzeklis — mūsu mežu ār-
kārtīga izmantošana. Katrreiz, kad budžeta komi-
sijai nākas pieskarties šim ārkārtīgi vārīgam un sli-
mam jautājumam, budžeta komisija nezin, kā norīt
šo krupi, un tas nāk priekšā arvienu vai nu pie bu-
džeta apspriešanas, vai jautājumā par būvmateriālu
izsniegšanu jaunsaimniecībām, visi tie jautājumi vien-
mēr saistās ap mušu vienīgo reālo valsts rezervi, ap
mūsu valsts mežiemu Šinī budžeta gadā budžeta komi-
sijai izdevās laimīga kārtā paglābt lielā mērā valsts
mežus. Un ja mēs turpmāk varētu iet* tādu pašu gaitu
un tādiem pat soļiem, tad sevišķi par mūsu mežu ba-
gātības izpostīšanu laikam gan uztraukties neva-
rētu. Bet ja mums šī tendence — atsvabināt no no-
dokļiem maksāt spējīgākās iedzīvotāju grupas, jeb
vismaz pazemināt nodokļus maksāt spējīgām gru-
pām, ja šī tendence turpināsies, tad mēs būsim spie-
sti griezties atkal pie tās vienīgās mūsu valsts re-
zerves, vienīgas rezerves — pie mūsu mežiem. Tie
vienīgie, kas lielā mērā līdzsvaro mūsu budžetu.
Spirta monopols un linu monopols, — kā es jau bu-
džeta debatēs pagājušāgadā iazrādīju, — ir pārejoši
ienākumi, un mumsir jācenšaspēc iespējas tikt vaļā
no tiem lieliem ienākumiem, kurus mums dod spirta
monopols. Linu monopols, protama lieta, valstij zi-
nāmus ienākumus dod, bet teikt, ka tas ir nodoklis
iedzīvotajiem, man šķiet, nozīmē teikt to, ka šo no-
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dokli, kuru tagad valsts ņem ka vidutājs, vajadzētu
nodot privāto organizāciju vai privāto uzņēmēju ro-
kās. Es nešaubos, ka ir atsevišķas organizācijas, ka
ir atsevišķi privāti uzņēmēji, kuri ļoti karo pec tam,
lai šī starpniecības suma, kuru saņem valsts linu mo-
nopola veidā, lai šī starpniecības suma aizietu pri-
vātu organizāciju kabata, lai valsts nepelnītu un
tādēļ ari šī brēka par to lielo nodokli, kuru_ it ka
uzliekot lauciniekiem valsts. Šis nodoklis nebūs ma-
zāks, es personīgi esmu pārliecināts, ka viņš bus
lielāks, ja šīs linu monopola tiesības turēs savas ro-
kās privātas organizācijas. Labums pašam organi-
zācijām būs tas, ka ienākumus neizlietos valsts savu
mērķu sasniegšanai, bet gan privātie uzņēmumi un
privātas organizācijas. Tāpēc sevišķi uzsver to, ka
linu monopols ir tāds atsevišķs smags un netaisns
nodoklis lauciniekiem, kurš valstij dod apmēram 5
miljoni latu ienākuma — nezin pat vai katrreiz to
dod pilnā apmērā, — tai pašā laikā, kad trūcīga ie-
dzīvotāju daļa ir spiesta samaksāt valstij vairāk ka
5 miljoni par kokvilnas audumu ievedumiem. Man
šķiet, ka šī kliegšana katrreiz nav attaisnojama. Ne-
gribu apstāties pie katra atseVišķa resora, bet gribu
izteikt cerību, kaut turpmāk resori, kuri sastāda
valsts budžetu, mazāk interesētos par savu resoru
vajadzībām vien un nepiemirstu šos galvenos valsts
saimnieciskās politikas uzdevumus, lai mēs neno-
nāktu tādā stāvoklī, ka atsevišķi resori, kā piemē-
ram, lauksaimniecības departaments, nodarbojas ar
to, ka no visas atvēlētās budžeta sumas 1I» izlieto
savam resoram, kamēr 2/3 daļas tiek izdalītas pri-
vātām organizācijām. Tas ir resors, kurš nodarbo-
jas ar valsts mantas sadalīšanu. Man šķiet, ka tāda
valsts saimnieciskās politikas saprašana, ir elemen-
tārās saimnieciskās politikas nesaprašana. Reso-
riem reiz vajadzētu saprast to, ko viņi no valsts
ienākumiem var prasīt un kas viņiem jādod pretim.
Viņiem jāparedz valsts saimniecība nevien tekoša
budžeta gadā, bet ari turpmākos gados. _ Ja viņi to
gribēs, tad viņiem pie laika būs jādomā par to, ka
izlabot mūsu līdzšinējo slimo nodokļu sistēmu. Ja
mēs varam runāt par mūsu šī gada slimo budžetu,
tad šīs slimības galvenie cēloņi pēc manas pārliecī-
bas meklējami nevis vienā vai otrā politiskā kom-
binācijā, ne vienā vai otrā kabineta sastāvā, bet visā
mūsu slimā nodokļu politikā un mūsu slimīgās tieks-
mēs padarīt šo nodokļu politiku vēl slimīgāku. Ja
mēs gribam padarīt valsts budžetu veselīgāku un
pašu valsti padarīt saimnieciski veselīgāku, tad mums
šis galvenais ienākumu postenis — nodokļu sistēma
jāpadara veselīgāka. Tāpēc ari mēs pieliksim ari
turpmāk vairāk pūles, lai šo nodokļu sistēmu pada-
rītu veselīgāku un par šo budžetu visumā balsosim,
jo viņa noraidīšana, pēc manas pārliecības, nevarētu
nodokļu sistēmu padarīt veselīgāku un nevarētu nākt
mūsu saimnieciskai izveseļošanai par labu. Mēs
savu šķēpu vērsīsim pret šīs slimības galveno cē-
loni, pret šīs slimības sakni, t. i. — pret mūsu slimo
nodokļu politiku, pret mūsu ne visai veselīgo finan-
sielo politiku.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhānam.
? E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):

Augsti godātie deputātu kungi! Saeimas budžeta ko-
misija ir noturējusi daudz desmitu sēdes, ir čakli
strādājusi un laimīgi nākamā gada budžetu sabalan-
sējusi. Ja budžetam jāatspoguļo ne tikai valsts
saimnieciskais stāvoklis, bet ari virziens valsts eko-
nomiskā politikā, tad no šī viedokļa būs jāskatās,
ka šis budžets ir sabalansēts un cik viņš ir iznācis
racionāls. Prasīsim vispirms, vai ir mums pareiza
finansu politika, vai nodokļu nasta izdalīta uz spē-
jīgākiem pleciem, vai valsts ienākumi racionāli iz-

lietoti. Kas zīmējas uz ienākumiem, — un ar ienā-
kumiem mums vispirms jārēķinās, lai mēs_ varētu
taisīt izdevumus, jo nevar vairāk izdot, neka ieņem,
— jamēs skatīsimies vispirms uz valsts ienākumiem,
tad krīt acīs mūsu tiešie nodokli. Pie tiešiem no-
dokļiem mūsu kreisais spārns sevišķi_ uzsver, ka tie
ir vēlami; mums viņu ienāk samēra maz, Anglijā
daudz vairāk. Paskatīsimies, ko mums skaitļi rāda.
Skaitļi rāda, vispirms pie mūsu lielāka nodokļa, pie
progresivā ienākumu nodokļa, sekošo. Pagājuša ga-
dā viņš bija uzņemts budžetā ar 2 miljoni latu, bet
šinī gadā, t. i. 1924^25. gadā, turpretim ar 17» mil-
jona latu, tā tad l/a miljons latu mazāk. Ar ko tas
izskaidrojams? Vai rocība un turība ir gājusi ma-
zumā? Visā visumā taču nē, izņemot vienīgi lauci-
niekus, kuriem bijis grūts gads, bet par kuriem jūs
teiciet, ka viņi maksā no šī nodokļa niecīgudaļu.
Es jums pateikšu, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka
mēs neveicinām kapitāla uzkrāšanos. Vai ar bez-
atlīdzības zemes atsavināšanas likumu, vai ar īres
likumu, kurš gnb it kā konfiscēt īpašumus, tiek vei-
cināta kapitāla uzkrāšanās? Te pa daļai būs mek-
lējams tas moments, ka šis nodoklis neiet lielumā,
bet iet mazumā. (Starpsauciens). Bet pastāvošā
tendence baida ļaudis, lad, otrkārt, tirdzniecības-
rūpniecības nodoklis. Viņš ir pieņemts nākamam bu-
džeta gadam tādā pat apmērā kā pagājušā gadā ar
2.900.000 latu. Vai šinī nodoklī mēs varam iet uz
augšu? Es domāju, nē; akciju biedrības jau tagad
maksā 35—40% tīras peļņas dažādo tirdzniecības un
rūpniecības nodokļus, saskaitot visus kopā. Tad vēl
nekustamā īpašuma nodoklis. Neņemos teikt, vai
to sevišķi vēl varētu saskrūvēt. Sevišķi ja īres ce-
nas normēs, tad pilsētās ienākumi nepieaugs un šo
nodokli nevarēs paaugstināt. Uz laukiem no šī no-
dokļa patlaban nekas liels ari nav sagaidāms, jo
zeme pagājušā gadā maz ko devusi. No ēkām uz
laukiem neko ieņemt nevar. Kaut gan vērtība tur
ir, bet viņa nav pēc tāda viedokļa taksējama kā
pilsētas nekustamie īpašumi. Tie būtu 3 nodokļi, kuri
visā visumā būtu nevis jāpaaugstina, bet jāsamazina.
Tāda ir tā aina. Kas zīmējas uz netiešiem nodok-
ļiem, tad te Celma kungs sevišķi interesējās par linu
monopolu. Linu monopols ir pieņemts šinī gadā 5
miljoni latu apmērā, kamēr pagājušā gadā bij AVI
miljona, tā tad paaugstināts par pus miljona latu.
Man šķiet, ka tas ir tiešs nodoklis, jote nodokļa mak-
sātājs un nesējs ir viena un tā pati persona. Linus
kopj pa lielākai daļai jaunsaimnieki. Viņi tos sēj un
kulsta un uzskata kā sava darba augļus. Ja valsts
tagad šos linus atpērk un ražotājiem ir jāmaksā no-
devas 6—7 tūkstoši rubļu par birkavu, tad viņš ir šī
nodokļa maksātājs (starpsauciens pakreisi: „To ņem
starpnieks"!). Starpnieks? Paprasiet Celma kun-
gam, viņš pateiks, ka te nodokļa maksātājs un ne-
sējs ir viena persona, jo jaunsaimnieki patiešām nes
šos nodokļus. Šis nodoklis ir ārkārtīgs, (Starp-
sauciens pa kreisi: „Un vecsaimnieki?"). Ko jūs tik
daudz prasiet par vecsaimniekiem? Nezinu, cik
daudz linu jūs esiet devuši. Jūs taču, Celma kungs,
apsaimniekojiet dārzu un nevis linus audzējiet. Šis
nodoklis, kā jau teicu, gulstas tieši uz ražotājiem un
ir netaisns. Vismaz ja valsts patlaban nevarētu at-
teikties no šī ienākuma avota, tad tendence jārada
nevis to paaugstināt, bet viņu pamazināt, pārejot uz
citu normu. Mūsu budžeta projekts to neparedz.
Viņš paredz šī nodokļa paaugstināšanu. No vienas
puses ņem no ražotāja nodokli, bet no otras puses
atkal tam izsniedz pabalstu, it kā dāvanu. Vai tas
ir pareizi? Tas taču viņu demoralizē. Ļaujat vi-
ņam izmantot sava darba augļus, tad nebūs jādod
viņam pabalsti, tad viņš iztiks ar savu ražojumu
augļiem. Ta tad nodokļu pieaugums šinī virzienā ir
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jākoriģē. Talak nāk muitas nodoklis. Pagājušā gadā
ievedmuitām bij pieņemts 27% miljoni latu, tagad
suma paaugstināta uz 33 miljoni latu; tā tad pieau-
gums ir S^ miljoni latu. No ievedprecēm pagājušā
gadā bij paredzēts ieņemt 6.800.000 latu, šogad su-
ma paaugstināta uz 7 miljoni latu, tā tad ne ievē-
rojami. Pēc projektētā muitas tarifa, kuru skatīja
cauri tirdzniecības un rūpniecības komisija, šis no-
doklis nevar tik daudz dot. Ja jaunais muitas tarifs
nāks spēkā — un viņš nāks spēkā, tiklīdz būs pa-
nākta vienošanās ar Igauniju — pie mūsu patēriņa,
kāds tas ir bijis līdz šim, šis nodoklis ienesīs ap 450
miljoni rubļu mazāk. Tā.tas ir. Saka, ka patēriņš
pieaug. Tādā gadījumā skaitlis bez šaubām gro-
zīsies, bet nekādā ziņā nepārsniegs tos ieņēmumus,
kādi līdz šim bij paredzēti pie vecā muitas tarifa.
Ja nāktu spēkā jaunais muitas tarifs, tad še ir pie-
ņemts par daudz augsts skaitlis. Vēl viens sāpju
bērns, par kuru varētu teikt, ir apvienojušies visi
no labā līdz kreisam spārnam, ir mūsu tā saucamais
apdzirdīšanas budžets. Es negribu še uzstāties par
alkohola bruņinieku un viņa aizstāvi. Mēs visi gri-
bam karot pret spirta un alkoholisko dzērienu pa-
tēriņa pieaugšanu. Bet ko mēs redzam mūsu bu-
džeta skaitļos? Pagājušā gadā ienākumi no spirta
bij aprēķināti uz 24.156.000 latu, tagad suma paaug-
stināta par 1/2 miljona latu, kopā spirtam ar dena-
turatu. Vēl lielākā mērā paaugstināti ienākumi no
alus un medus dzērieniem, no 1.600.000 latu uz
2.800.000 latu, tā tad pieaugums ir 1.200.000 latu.
Tos gribam ieņemt no alus un medus dzērienu pa-
tēriņa. (Starpsauciens pa kreisi.) Es runāju pēc
skaitļiem, kādi man ir. Jums budžeta komisijā var-
būt bij labāki skaitļi. (Bastjāņa starpsauciens.) At-
ļaujat, Bastjāņa kungs, tagad man runāt, Jūs varē-
siet darīt to pēc tam. Priekš personīgas izrunāša-
nās te nav īstā vieta. Zīmīgi vēl tas, ka no bezal-
kohola dzērieniem ienākumi atkal paaugstināti no
160.000 latu uz 225.000 latu, nemaz nerunājot par li-
ķieriem, ogu vīniem u. t. t. Viscaur jūs redziet pa-
augstinājumus. Mēs zinām, ka mums pašlaik Sa-
eimā uz dienas kārtības ir žūpības apkarošanas 11-
kums.un man ir liels brīnums par to, kā mēs va-
ram vēl to skaitli šinī lietā paaugstināt un šī ten-
dence ir visai zīmīga. Ja jau reiz mēs domājam
izdot žūpības apkarošanas likumu, tad mums ne-
vajaga ķerties pie šī skaitļa paaugstināšanas. Man
šāds solis ir nesaprotams, jo man liekas, ka ja mēs
izdodam kādu likumu, tad taču ar nolūku lai tas ne-
būtu uz papira vien,bet lai tas tiktu ievests ari dzīvē.
Citādi tāds likums mums nemaz nav vajadzīgs. Vis-
pār, tas ir viens tāds ieņēmumu avots, kas man tādā
veidā nav saprotams. Tad tālāk vēl ir viens- ieņē-
mumu avots, kur man ceļamas ierunas, t. i. attiecībā
uz telefonu satiksmi. Viņš tagad do c 1.O00.000 latu
vairāk nekā līdz šim. Pagājušā gadā šis ieņēmumu
avots deva 1.103.100 latu, šogad turpretim 2.100.000
latu. Tādu satiksmes līdzekli, ka telefonu, sadār-
dzināt nekādā ziņā nevar. Mēs zinām, ka pirms
kara maksāja par telefonu 50 rubļu zeltā rēķinot,
turpretim Somijā tai pašā laikā maksāja 10—12 mar-
kas. Šai ziņā mums nebūtu jāiet tai virzienā, kas
palielinātu ieņēmumus no telefona satiksmes, mums
nav jāiet šai ziņā sadārdzināšanas ceļš. Pēc taga-
dējā budžeta tāda sadārdzināšana ir nepieciešama,
jo citādi tāds budžeta pieaugums nav sasniedzams.
Tad vēl budžetā ir paredzēts kā kārtējs izdevums
322. pozīcijā ierēdņu algas piemaksa 4.200.000 latu
apmērā. Vai tas ir kārtējais izdevums? No kura
laika tad mēs skaitām gadā 13 mēnešus? Nerunājot
nemaz par to, vai tas ir vajadzīgs, vai nē, tas ir jau-
tājums par sevi, bet pavest to zem kārtējiem izde-
vumiem, to mēs nekādā ziņā nevaram darīt, mēs

varam gan algu pielikt, bet citādā veidā. Tad, kas
zīmējas uz ienākumiem, kā es teicu, ienākumi mums
ir no tiešiem nodokļiem tādi paši, ja ne mazāki, ka
bija iepriekšējā gadā, bet ienākumi no netiešiem no-
dokļiem ir mākslīgā kārtā saskrūvēti uz augšu. Vai
tas ir tieši produktīvs izdevums, par to es nerunāšu,
tā ir lieta par sevi. Man liekas, ka uz neprodukti-
viem izdevumiem vajadzētu skatīties daudz kritis-
kāki, lūkot tos vai nu ierobežot, vai padarot racionā-
lākus, izmantojot intensīvāki atsevišķus elementus,
kuri krīt svarā. Šie izdevumu posteņi neuzrāda
samazināšanos, bet gan stipru pieaugumu. Tā mēs
redzam, ka darba ministrija ir uzrādijusi_ pieaugumu
par 70% apaļos skaitļos. Pagājušā gada darba mi-
nistrijas budžets bija 3.570.240 latu, tagad turpretim
6.068.393 latu, pieaugums par apmēram 2% miljo-
niem latu. Kā jau teicu, mēs nevaram izdot vairāk
nekā mums ir ienākumu un tāpēc ari nevaram svai-
dīties ar 70 % pieaugumu. Vispār nav vēlams, ja mēs
atļaujam lielākus izdevumus taisni šādiem poste-
ņiem. Vēl varētu būt runa, ja mēs atjaujam lielākas
sumas tādiem uzņēmumiem, no kuriem mes varam
ko sagaidīt atpakaļ, bet nevaram to atļaut tā kā pie-
mēram darba ministrijai, no kuras mēs neko atpakaļ
nevaram dabūt. Tāpēc mums vajaga, šinī ziņā vēl
vairāk sašaurināties un to p^u darba ministriju mes
varbūt varam pievienot citur klāt. (Saucieni pa
kreisi: „Varbūt kriminālpolicijai!"). Mēs va_ram pa-
garināt darba laiku, maksāt ierēdņiem labākas al-
gas, samazināt štatus, bet tas jums nepatīk. No
šiem skaitļiem, kas mums priekšā, redzam, ka bu-
džets sabalansēts un uz ko viņš sabalansēts — uz
mežiem. Šī sabalansēšana tāpēc nav jāuzskata par
visai izdevīgu. Mums paredzēta trejāda mežu \z-
mantošana: pēc saimnieciskā plāna, ārkārtēja un ār-
pus saimnieciskā plāna. Pēc saimnieciska plāna
mežu izmantošana paredzēta 15 miljoni latu apmērā,
pēc ārkārtējā apaļos skaitļos par 8,5 miljom latu un
ārpus saimnieciskā plāna (es nezinu, kāda ta izman-
tošana ir) par 4.100.000 latu. Normālā mežu izman-
tošana pērnā gada budžetā iztaisīja 8.444.890 latu,
tā tad ari viņa palielinājusies par apmēram 2% rei-
zēm un pie tam mēs zinām, ka mēs izmantojam sa-
vus mežus vairāk, nekā varam atļauties. , Jūs teik-
siet, labi, mūsu saimnieciskā dzīve nopostīta, mums
jārod līdzekli un ķersimies pie mežiem; bet ja mēs
to darām, tad taču jāapzinās, ka tas ir ārkārtējs ie-
ņēmums, un to nevar ieskaitīt kārtējos ieņēmumos.
Tas ir kapitāls, un nevis kāds virsienākums, un no
kapitāla varam būvēt ko jaunu, bet nevis kapitālu
notērēt. Sakiet, vai nav izsmiekls, ja mēs
mežu atjaunošanai un kopšanai atvēlam šogad
180.000 latu, pagājušā gadā 270.000 latu. Ari
mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi _ ir
par 50% samazināti. Ja mēs tādā stiprā mērā
mežus izmantojam, mums vajag? ari rūpēties,
ka mēs viņus atjaunojam, ne galīgi izpostām. Kā
saprast šos skaitļus, kas te budžetā, tas manā galvā
neietilpst. Tad vēl daži sīkumi, par kuriem es va-
rētu runāt, bet tos varētu varbūt vēlāk pievest pie
atsevišķiem pantiem. Be+ viens, kas man uzkrīt, ir
123. pozīcija, kur ietilpst iepriekšējā budžetā nereali-
zēta suma, 7.461.036 lati. Tas varētu tikt iztulkots
ta, ka mēs resoriem budžetus esam tik bagātīgi pie-
šķīruši, ka resori neizņēma attiecīgās sumas. Bet
patiesība ta nav. Viņi sumas izņem jauiepriekš ter-
miņa, tāpēc ka viņiem nepietiek. Un tagad vajaga
pec termiņa izmaksāt,_ tie ir novilcināti maksājumi,
kurus uzskata it kā kārtējo ieņēmumu. Vai tas ir
kārtējais ienākums? Nē, tās taču ir pārejošas sumas,
ta ir_ tādu sumu ieskaitīšana ienākumos, kas otram
pienākas. Ko tas nozīmē, ja šogad dzelzceļiem jā-
maksā par gulšņiem 100 rubļu vairāk kā pagājušā
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gadā? Iznākums irtas, ka neviens resoriem negrib
vairāk neko piegādāt, joar naudas dabūšanu ir tik
grūti, ka pēc 3, 4 mēnešiem tikai dabu. Mums vecie
rēķini krājas un uz valsts pasūtījumiem ir jāpārmaksā
20—30%. Bet tāda nebūšana nevar turpināties, ja
valsts ko ir pirkusi, tad šos rēķinus vajaga nokārtot
un nevajaga vilcināties ar viņu samaksu. Tapec man
šķiet, ka viss budžets ir sabalansēts unlīdzsvars pa-
nākts ar lielu stiepšanu un tas ir panākts uz mušu
mežu rēķina. Lai būtu ar šīm vispārējam piezīmēm

man atļauts beigt, pie atsevišķam pozīcijām es at-
ļaušos ienest sevišķas domas.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Arvajadzīgo skaitu
parakstu ir iesniegts priekšlikums: lūdzam šīs dienas
sēdi slēgt. Es lūdzu nobalsot par šo priekšlikumu.
Kas ir pret to? Nav. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums vienbalsīgi pieņemts. Nākamā sēde rīt pīkst.
5 pēc pusdienas. Turpināsies debates pie valsts bu-
džeta. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.15 vakara.)

V. sesijas 6. sēde 1924. gada 8. maija.
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

Saturs:

1. Valsts budžets (vispārējo debatu turpinājums):
P. Koreckis (krievu tautas partija) ...... 139
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija) ... 141
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 142
J. Goldmanis (zemnieku savienība) 148
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība ^valsts.Jaudžets. Turpināsies vis-
pārējas debates. Vārds Koreckim.

P. Koreckis (krievu tautas partija, runa krie-
viski) ): Deputātu kungi! Vakar budžeta komisijas
priekšēdētājs deputāts Vesmanis savā ļoti izsme-
ļošā referātā pieveda neapstrīdamus pierādījumus,
ka budžets, kas sācis uzlaboties sākot ar pastāvīgas
Saeimas laikiem, ir sasniedzis tekošā gadā ievēro-
jamus panākumus. Kas pazīst budžeta likumus un
sevišķi tie līdzstrādnieki, kas budžeta komisija ar
tik lielu noteiktību veica savu darbu, atzīs, ka Ves-
maņa kunga referāta noslīpējams atbilst tam mēr-
ķim, kāds ir vadošais jebkuram valsts budžeta re-
ferentam, t. i. absolūtai precizitātei.

Kungi! Budžets ir nepieciešams valsts pārval-
dīšanas aparāts; valsts budžets ir visas valsts ma-
šīnas manometrs.

Budžets pat profanam runā par šīs mašīnas dar-
bības intensivitati, viņas gājiena vienmērību. Bet
speciālistiem šis manometrs dod iespēju izšķirt_ jau-
tājumus par tālākiem valsts plāniem, par tālāko
valsts kuģa braucienu. Visas, noteikti visas valsts
dzīves parādības, kā atsevišķo daļu, tā ari visas valsts
mašinas darbības intensivitates pavairošanās vai
pamazināšanās nevar neattēloties uz šī jūtīgā valsts
budžeta aparāta. Tomēr apiešanās ar šo aparātu
prasa speciālas zināšanas. Tas, ko vienkāršs cil-
vēks uztver, tikai kā manometra nesaprotami trī-
cošā rādītāja lēnu kustēšanos, tas pēc būtības uz-
rāda ļoti sarežģītu procesu, dažreiz progresu, bet
dažreiz apstākļus, kas stāv ļoti tuvu katastrofai.

*) Runātāja atreferējums.

Protams, es, kā vienkāršs budžeta komisijas
strādnieks, nevaru pretendēt uz budžeta iztēlotajā
lomu. Tomēr esmu ievēlēts pa lielākai daļai no krie-
vu arājiem un mans deputāta pienākums ir noskai-
drot, kauču vispārējos vilcienos, pie kādiem apstāk-
ļiem jūtīgais rādītājs nonācis pie tā, ka uzrāda ap-
mierinošu valsts budžetā, un tā tad ari valsts stā-
voklī. Līdz ar to viņš uzrāda pakāpenisku valsts
mašinas kustēšanos uz priekšu, un tā tad progresu.
Ir nepieciešami tāpēc atstāt tagadējā momenta stā-
vokli un atminēties to, kas noticis valstī agrāk.

Kad Latvijas valsts kuģis devās patstāvīgā pel-
dēšanā, tad saprotams nevarēja pārmest, ka nebija
vēl radusies kārtība kurināmā un citu vērtību izlie-
tošanā. Bet drīzi šīs vērtības pievilka sliktāko uz-
manību. Es neapskatīšu sīkāki šo laikmetu. Vesela
rinda notikušu kriminālprocesu un ari simtiem pudu
papīru nākotnē paskaidro, kāpēc budžeta rādītājs uz-
rādīja deficitu. Kādas bija attiecības pret budžetu
Satversmes Sapulcē? Vecie deputāti viņas apzīmē
kā blanko attiecības, t. i. budžeta skatīšana cauri ne-
vienu sevišķi nav apgrūtinājusi un budžets bijis tiešs
ierēdņu darbības produkts. Lai vēsture un tiesa dod
izsmeļošu šī laikmeta novērtējumu. Es tikai norādu,
ka budžets toreiz uzrādīja deficitu. Saeimas budžetu
mēs, budžeta komisijas locekļi, ļoti labi pazīstam.
Mēs varam apliecināt, ka, kad tika ienests pirmais
budžets un ieradās resoru priekšstāvji, tad viņus
pārsteidza budžeta komisijas ārkārtīgā uzmanība.
Mēs bijām aculiecinieki, ka valsts mašinas detaļu iz-
pētīšana tika uzskatīta kā nepiemērota iejaukšanās.
Bet komisija darīja savu darbu un sāka izlabot de-
fektus. Tas tuvoja tos nogrupējumus, kas tagad ved
aktivu politiku. Bet ko mēs atklājām? Tās noslē-
pumainās valsts vajadzības, ar kurām attaisnoja it
visu valdības darbību, zaudēja savu hipnozi un līdz
ar to raisījās vaļā tērps aiz tērpa, un kailā patiesība
sāka uzrādīt kā savas labās, tā sliktās puses. Bet
valdošāspartijas hipnoze bija tik liela, ka 3. lasījumā
pieņemto budžetu mūs piespieda skatīt vēl reiz cauri
4. lasījumā un radikāli pārgrozīt ciparus. Budžeta
komisijas ieiešanai līdz tam noslēpumainās valsts
dzīves svētnīcās bija savas dabiskās sekas; budžets
tika sabalansēts ar defektiem, bet bez deficīta. To-
mēr zemnieku partijas valdība nerēķinājās ar Sa-
eimas lēmumiem un tos pārkāpa. Tas deva spārnus
ierēdņiem un viņi cēla priekšā tādus savus projek-
tus, kur 300 miljoni latu izdevumiem stāvēja pretim
tikai 136 miljoni ienākumu. Jūs saprotiet, kādi tam
butu bijuši rezultāti: mēs nespētu pierakstīt nulles
piecsimtniekiem, ja būtu gājuši pa norādīto ceļu. Bet
notikās valdības maiņa un sāka savest kārtībā bu-
džetu. Rezultāts ir jūsu priekšā: budžets neražas
gada sabalansēts ne tikai bez deficīta, bet pat ar at-
likumu. Daudz ,daudz defektu vēl jānovērš budžetā,
bet krize ir pārdzīvota un mēs ejam pretim normālai

s.
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kapec budžetu jāatzīst par apmierinošu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladislavarr

Rubulim.
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Depu-

tātu kungi! Es gribu apstāties pie dažiem jautāju-
miem, kuriem pēc mana ieskata valdība un mūsi
budžeta komisija ir piegriezusi mazāku vērību nekā
tam vajadzētu būt pēc lietas stāvokļa. Viens no tā-
diem jautājumiem ir valsts zemes bankas kredits
Valsts zemes bankai paredzēti budžetā 11.500.00C
latu. Šī suma ir diezgan prāva, bet vēl nepietiekoši
liela, lai apmierinātu visas zemnieku vajadzības. Ai
šo kreditu ir saistīti ari daži jautājumi, kuri tieši ne-
atkarājas no kredita lieluma un kredita piešķiršanas,
bet no vispārējās likumdošanas, bet kuri ari būtu no-
kārtojami zināmā mērā budžeta kārtībā. Tāds ir jau-
tājums par valsts zemes bankas kredītiem Latgales
zemniekiem zemes iepirkšanai. Ir jau pagājis vesels
gads, kamēr iesniegts likumprojekts par sādžu šņoru
zemes īpašumu nostiprināšanu, bet līdz šim viņš guļ
Saeimas komisijā un vēl nav ieraudzījis dienas gai-
smu. Jau februāra mēnesī šim likumprojektam pēc
Saeimas plenārsēdes lēmuma vajadzēja nākt plenār-
sēde, bet ari Saeimas lēmums paliek neizpildīts un
likumprojekts kā gulējis, tā gul komisijā. Ir vēl otrs
Saeimas lēmums, kurš pieņemts Saeimas plenārsēdē,
ka šim likumprojektam jābūt iesniegtam līdz 15. mai-
jam. Bet ari 15. maijs ir tuvu un maz cerību, ka
viņšari tagad tiks iesniegts. No šī likumprojekta at-
karājas kreditu piešķiršana sādžu šņoru zemes ie-
pirkšanai. Bet ja jau nav likumprojekta, tad vaja-
dzētu gādāt vai nu budžeta kārtībā, lai to kreditu
varētu ari bez šī likuma pieņemšanas izlietot. Tās
pārejas formulas un vēlējumi,kuri iesniegti no budže-
ta komisijas, nedod nekādu iespēju, ka šis jautājums
budžeta kārtībā varētu būt nokārtots, jo ir atvēlēts
tikai vispārējs kredits 11.500.000 latu bez kaut kāda
norādījuma. Tāds norādījums būtu vajadzīgs. Ja
būtu tāds norādījums, tad zemes banka varētu uz mi-
nistru kabineta attiecīgā norādījuma tos kreditus iz-
lietot un piešķirt zemniekiem ari bez atsevišķa li-
kuma. Protams, tas būtu kā pagaidu stāvoklis. Li-
kums ari ir vajadzīgs, bet tas izslēgtu to, ka vese-
lus gadus, kamēr vilcinājās likumprojekta pieņem-
šana, katrs kredits zemes iepirkšanai tiek atrauts.
Cik svarīgs ir šis jautājums, uz to norāda jau tas
vien, cik ass ir vispār zemes jautājums Latgalē. No
zemes fonda varēja apmierināt ne vairāk kā vienu
trešo vai ceturto daļu no visiem tiem, kam zeme bij
nepieciešama. Vienīgā izeja būtu, ja ar plašāku kre-
ditu nāktu palīgā pie zemes iepirkšanas. Bet kurš
zemnieks var pirkt zemi, ja viņš savu mazo gabaliņu,
kas viņam ir, nevar pārdot; nevar pārdot tāpēc, ka
viņa kaimiņš, kuram tā zeme ir, un kurš varētu šo
zemi nopirkt, nevar uz iepērkamās zemes nekādu
kreditu dabūt. Te budžeta kārtībā ir vajadzīgs kāds
norādījums, un vajadzīgs rezervēt tieši kādu noteiktu
sumu vienīgi šim nolūkam; citādi ārkārtīgi liela ne-
taisnība tiek nodarīta visiem sādžiniekiem, visai tai
trešai daļai Latvijas pilsoņu, kuri apdzīvo Latgali.
Šai jautājumā es nākšu ar priekšlikumu pie attiecīgā
panta, bet man gribētos, lai Saeima tam piegrieztu
vairāk vērības. Tad vēl viens jautājums, kuru pa-
gājušā sēdē pa daļai aizkustināja ari Trasuna kungs,
ir par Lubanes ezeru. Pagājušā gadā, kad es šo
jautājumu ierosināju, viens otrs deputāts ironizēja
šinī lietā, bet es domāju, ka viņi atmestu savu ironiju,
ja tie redzētu, kādas asaras zemniekiem izsauc šī
lieta. Pašlaik vēl Lubanes ezerā ledus nav izgājis
un ūdens līmenis ir augstāks nekā tas bija 1922. gadā
plūdu laikā. Zaudējumi caur to ir nodarīti loti lieli;
ir iznīcināta visa lopbarība, un ar_šo lopbarības jau-
tājumu stāv sakarā ari seklas jautājums, jo kad trūka

I' pbarības, zemnieki bija spiesti savu sēklu izbarot
i lopiem. Bet palīdzība līdz šim nav manāma. Pagā-

jušā gadā ir izvesti sagatavošanas darbi. Bet ka
būtu kaut kas darīts un kaut kādas sumas budžetā
paredzētas tiešiem nosusināšanas darbiem, tas bu-

i džetā nav manāms. Man liekas, ka ari pie
i ta^adēiiem apstākļiem varētu daudz ko darīt kā

pie palīdzības tekošā momentā, tā ari pie vispārējiem
. darbiem. Budžetā ir uzņemtas sumas jūrniecības
i departamentam 100.000 latu apmērā palīdzībai plūdos

cietušiem tekošā gadā. Bet kas ir līdz šim darīts
par šiem 100.000 latiem? Protams, kamēr budžets
nav pieņemts, sumu pilnā apmērā nevarēja izlietot,
bet par tekošo mēnesi kaut Via no šīs sumas pēc pa-
rastās kārtības varēja izlietot. Tā nav izlietota. Ir
tikai daža palīdzība sniegta no tiem 50.000.000, kas
atvēlēti zemkopības ministrijai sēklas fondā. Un tad
ari tikai pateicoties tam, ka apriņķa valdes ir gājušas
saziņā ar vietējo centrālo kooperatīvu organizāciju
un atvēlējušas 2V2 miljonus šim kooperatīvam. Tā-
dejādi daudz maz dažam pagastam sēklas palīdzība
ir sniegta. Jāaizrāda ari, kad šīpati palīdzības lieta
nāca Latvijas bankā par attiecīga kreditu sēklas
sniegšanai pret privātās Latgales bankas garantiju,
tad šo kreditu negribēja dot. lai gan kredits ir galīgi
nepieciešams, garantija droša, un apstākli mūsu bu-
džetā nav tādi, ka nevarētu to sumu atvēlēt. Visa šī
palīdzība ir tikai tekošā momenta vajadzības, bet lai
katra gada plūdu vajadzības un ari vispārējais stā-
voklis varētu uzlaboties, tad ir nepieciešams, ka val-
dība un budžeta komisija būtu piegriezusi nopietnāku
vērību šim jautājumam. Es nedomāju, ka mūsu bu-
džeta apstākli, pie mūsu miljardu budžeta, neatļautu
uzņemt kaut dažus 10miljonuLubanes ezera darbiem,
lai vienreiz par visāmreizēm izbeigtu plūdus un applu-
dināšanas stāvokli Lubanes ezera apkārtnē, un caur
to ari atbrīvotu daudz pļavas un daudz zemes vietē-
jām vajadzībām. Tad vēl viena lieta, kura, cik man
ir zināms, ir apspriesta ari budžeta,komisijā, bet nav
pietiekoši atspoguļojusies tanī budžetā, kas mums ir
izdalīts. Sabiedriskiem darbiem ir uzņemti budžetā
ministru kabineta rīcībā 750.000 latu, bet kā šo sumu
izlietos sabiedriskos darbos bezdarbnieku nodarbi-
nāšanai ne vēlējumos, ne pašā nomenklatūrā par to
nav nekādu norādījumu. Pagājušā gadā gan tika iz-
vesti sabiedriski darbi, kuri ari zemniekiem ir ār-
kārtīgi nepieciešami.Vidzemē un Kurzemes daļā līdz
Krustpili.i uz šo sumu rēķina tika nolīdzinātas tran-
šejas. Tas darbs nav niecīgs un prasa loti lielus iz-
devumus no visiem Daugavas piekrastes iedzīvotā-
jiem. Bet šogad, cik man ir zināms, zemkopības
ministrija zināmu sumu gan bij pieprasījusi, bet bu-
džeta komisijā tā ir strīpota, un atvēlēts tikai vispā-
rējais sabiedrisku darbu fonds ministru kabineta rīcī-
bā. Bet vai ministru kabinets to izlietos ari šim no-
lūkam, tas mums nav skaidrs un var mainīties atka-
rībā no kabineta sastāva un no vispārējās situācijas.
Tas nedrīkstētu būt, un tāpēc tas mūsu budžetā būtu
attiecīgi jānodrošina. Es domāju, ka Saeimas vairā-
kums nebūs citādās domās, ka šis darbs nebūtu va-
jadzīgs un ka taisni šim nolūkam šīs sumas nebūtu
izlietojamas, jo ari pati darba ministrija pagājušā ga-
dā norādīja uz šiem darbiem kā uz sevišķi vēlamiem
un ka šosdarbus var veikt ari ar bezdarbnieku palī-
dzību. Tādi ir tie daži vispārējie jautājumi, uz ku-
rieni gribēju griezt Saeimas vērību, un uz kuriem es
uzdūros, pārskatot vispārējo budžetu, bez tā sīkā
nodalījuma, kāds bija budžeta komisijas rīcībā. Sa-
kara ar šiem norādījumiem es ari pūlēšos iesniegt
attiecīgus pārlabojumus pie pantiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Saklājam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-

stais nams! Budžets bez šaubām atspoguļo visas
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valsts saimniecisko dzīvi un pirmām un galvenam
kārtām valdības saimniecisko politiku. Ari mušu bu-
džetam vajadzētu atspoguļot tos saimnieciskos no-
domus un plānus, kādus doma nākotne izvest valdība.
Taču par šo budžetu gan nevarēs teikt, ka viņš iz-
pildītu augšminētos uzdevumus. Budžets, kuru mums
patlaban nākas aplūkot, stipra mēra atšķiras no ta
budžeta, kādu valdība bija stādījusi priekša ka ari no
tā, kādu stādīja priekša viņa velak ar saviem budžeta
papildinājumiem. Budžeta_ komisija grozīja daudzus
ienākumu posteņus. Viena otra vieta viņa tos gan
palielināja, gan ari samazināja. Tāpat tika grozīti ari
izdevumi. Tā tad šai gadījuma mums patiesībā var
būt runa par budžetu, kuru ir sastādījusi un izstrādā-
jusi budžeta komisija, un kurš tikai zināma mēra at-
spoguļo valdības nodomus un plānus. Bet kādi ari
nebūtu grozījumi, kurus izdarīja_ budžeta komisija,
budžets, savos pamatos, viņa uzbūves principi ir pa-
likuši tomēr tādi, kādus iesniedza valdība. Ja nu ta-
gad apstājas pie šiem pamatprincipiem, uz kuriem
budžets uzbūvēts, tad nevar noliegt vienu, ka viss šis
budžets un pirmām kārtām viņa ienākumi sastādās
no netiešiem nodokļiem un ieņēmumiem no valsts
monopoliem un regaliiām. Šiepamati nav radīti tikai
šogad, viņi patiesība Latvija pastāv kamēr vien ir bi-
jusi darīšana ar valsts budžetu. Ja aplūkojam tos
procentuālos skaitļus, kurus mums nesa. priekša go-
dājamais budžeta komisijas priekšsēdētājs umar ku-
riem iepazīstināja budžeta komisiju valsts kontrole,
tad ir raksturīgi, ka sākot no 1918. gada un beidzot
ar tekošo budžeta gadu. visu šo gadu_budžeti ir sa-
stādījušies galvenam kārtam no augša minētiem ie-
nākumu avotiem t. i. no netiešiem nodokļiem, valsts
monopoliem un regalijām. _Bet ja ievestu tos pārla-
bojumus un korektivus, kādus mums ieteic izdarīt
Kasparsona kungs, pat tad netiešie nodokli sedz loti
augstu procentu no valsts izdevumiem. Ta_tad. ja
skatās pavirši uz skaitļiem, no kādiem sastādās ienā-
kumi, tad, varbūt, var teikt, ka mušu budžets ir šķiru
budžets un ka viņam par pamatu ir likts šķiru prin-
cips. Tāds uzskats ne vienreiz vien ir tici* izteikts no
šī katedra. Bet pacēlās otrs jautājums, vai Latviias
apstākļos ir bijis vispāri iespējams ienākumus uzbū-
vēt uz kāda cita pamata, kādiem citiem_ principiem?
Uz šo jautājumu, diemžēl, jāatbild ar ne. No manis
jau minētās procentuālas attiecības starp daž_adjem
ienākumu avotiem, sākot no pašas valsts pastāvēša-
nas laika, nepārprotami rada vienu, — ka tikai tad.
kad netiešie nodokli un ienākumi no valsts regalijām
un monopoliem ir stipra mēra pieauguši, ka tikai tad
var sākt runāt par sabalansētu budžetu. Turpretim
1918./20., 1920./21. un vēl pat 1921./22.budžeta gados
aina bija tāda, ka budžetos bij vai nu diezgan ievēro-
jami deficīti, vai kā piem. beidzama 1921./22. gada,
kurā gan deficīta vairs nebija, loti liela izdevumu
dala bija segta ar inflāciju. Bez tam ari 1918./20.
gadā blakus deficītam redzama loti stipra inflācija —
48.5% no visiem ienākumiem. Ta pati aina atklājas
ari 1920./21. gadā, kurā ari no izdevumiem 41,4% ap-
mērā, drusciņ mazāk kā iepriekšēja budžeta gadā,
tika segta ar inflāciju. Raksturīgi ir tas, ka tai paša
laikā šajos budžeta gados ienakumino tiešiem un ne-
tiešiem nodokļiem sastādīja samērā loti niecīgu pro-
centu. 1918./20. budžeta gadā netiešienodokli sedza
no visiem valsts izdevumiem — 7,6% un 1920./21.
gadā ari vēl tikai 11,3%. Vēl niecīgāki ir bijuši toreiz
ienākumi no tiešiem nodokļiem. Tas pats sakāms par
valsts uzņēmumiem un regalijām, kuri ari šajos bu-
džeta gados ir valstij devuši loti mazas sumas. Tur-
pretī, ja pārējam tālāk uz nākošiem budžeta gadiem
t. i. uz tiem, kuros tika sabalansēts mūsu budžets un
stabilizēta valūta, tad stāvoklis diezgan pēkšņi pār-
mainās: netiešie nodokļi stipri pieaug un ne tik lie-

los apmēros pieaug ari tiešie nodokļi; tāpat, kauču
ari netik lielos apmēros ka no netiešiem nodokļiem,
liieaug ienākumi no valsts uzņēmumiem un regalijām.
Nodevas un netiešie nodokli no valsts izdevumu bu-
džeta sedz jau: 1921./22. — 25,5; 1922./23. — 29,9;
I923./24. — 31,3%, bet tekoša budžeta gada paredz
33,4%. Tāpat milzīgi ir pieauguši ienākumi no valsts
uzņēmumiem. Pavisam niecīgus ienākumus turpre-
tim dod tiešie nodokli. Man liekas,ka šie skaitli jau
paši par sevi rāda, ka mušu sabalansētais budžets, kā
ari mūsu stabilā valūta dibinās, diemžēl, mušu ap-
stākļos uz netiešiem nodokļiem,_valsts uzņēmumiem
un regalijām. Var jau šeit uzstādīt jautājumu — un
šāds jautājums ir ticis uzstādīts ari no šī aug _sta ka-
tedra — vai nevarētu budžeta uzbūvi ari mušu ap-
stākļos nostādīt tā, ka viņa sabalansēšana notiktu ne-
vis uz netiešiem nodokļiem galvena kārta, kurus sedz
plaši iedzīvotāju nemantīgie slāņi un strādniecība, bet
gan uz tiešiem nodokļiem? Taču acīm redzot tas
nav bijis iespējams. To, man liekas, diezgan gaiši
pierāda ari tas, ka pagājušo gadu, kad par finansu
ministri bij kreisais sociāldemokrāts Buševica kungs,
kurš teorētiski bez šaubām atzina, ka priekš plašiem
iedzīvotāju slāņiem būtu visidealāk, jabudžets butu
dibināts galvenā kārtā uz tiešiem nodokļiem un ne-
vis uz netiešiem, nevis uz tām nemaksām, kuras iz-
dara mazāk turīgās iedzīvotāju masas, bet gan uz to
iedzīvotāju slāņiem, kuriem ir lieli un plaši ienāku-
mi, — ka neskatoties uz to ari Buševica kungs bij
spiests iesniegt budžetu, kurš ari bij sabalansēts un
pamatots tomēr uz netiešiem nodokļiem. Ari_viņa,
Buševicakunga, budžeta sabalansēšanaabsolūti ne ar
ko neatšķiras no tiem principiem, uz kuriem bāzējās
iepriekšējo gadu budžeti, kā ari no tiem, uz kuriem
bāzējas šī gada budžets. Un man šķiet, ka tas īste-
nībā ir lielos un plašos vilcienos vienīgi pareizais,
vienīgi iespējamais ceļš, pa kuru var jaunas valstis
iet, it sevišķi tādas valstis, kāda ir mūsu republika,
kur lielu uzkrātu kapitālu nav, kur visi iedzīvotāji pēc
valsts nodibināšanas bij vienādi nabagi un kur visu
saimniecisko dzīvi vajadzēja sākt būvēt no pašiem
viņas pamatiem. Bez šaubām, sākot ar 1918. gadu
līdz tekošam budžeta gadam ir noiets diezgan liels
cēla gabals mūsu valsts dzīvē un mūsu valsts ir loti
lielā mērā saimnieciski atspirgusi un taisījusi dau-
dzējādā ziņā diezgan lielu soli uz priekšu saimnieci-
skās dzīves atjaunošanā. Taču ari tagad, ja mēs pa-
rakņātos pa mums pieietamiem cipariem, par kapitālu
uzkrāšanos, par kapitālu koncentrācijas procesu,
kāds noticis šinī periodā, tad tomēr mēs nekādā ziņā
nevarēsim nākt pie tāda slēdziena, ka valsts budžetu
tagad jau varētu uzbūvēt uz ideāliem principiem, ku-
ius teorētiski nekādā ziņā nevarēs apstrīdēt.

Šī pati aina atklājas ari citās jaunās valstīs, ku-
ras saimnieciskā ziņā neapšaubāmi ir pat daudz
stiprākas nekā mēs. Ja paraugāmies — kaut tai pašai
Somijai, uz_ kuras budžetu vakardien atsaucās savā
runā sakarā ar citu jautājumu Kasparsona kungs, tad
izrādās, ka ari viņas budžets bāzējas galvenā kārtā
uz netiešiem nodokļiem.

Tā tad, sausie skaitļi, aplūkoti neatkarīgi no mū-
su dzīves apstākļiem, rāda ainu, kura ir ne visai pa-
tīkama, ne visai labi pieņemama plašiem Latvijas ie-
dzīvotāju slāņiem. Bet pieejot tai pašā laikā tuvāk
mušu dzīvei, mums jāatzīst, ka citus labākus princi-
pus nekā līdz šimlikt mūsu budžeta uzbūves un saba-
lansēšanas pamatos nav iespējams. Man liekas, pat,
ka ari tuvākos nākošos gados nāksies budžetu balan-
sēt galvenā kārtā uz šiem diviem galveniem ieņēmu-
mu posteņiem, tas ir, uz netiešiem nodokļiem, valsts
monopolieniun regalijām. Cik bēdīgi tas ari nebūtu,
bet objektīvā tiešamība un fakti velk strīpu pāri labā-
kiem vēlējumiem un ideālākām teorijām.
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Vakardienas runas tika izteikta vēlēšanās, lai uz
priekšu samazinātu ienākumus no mūsu valsts me-
žiem. Šo domu diezgan stipri pastrīpoja Birkhāna
kungs. . Man šķiet,_ ka ari šeit nākošos gados šo ten-
denci valsts nevarēs ieturēt.

Es neņemos spriest par to, cik racionāli tiek iz-
mantoti mūsu meži. Tas ir cits jautājums, par kuru
lai runā speciālisti. Bet japieies pie šī jautājuma no
tīri finansiela viedokļa, tad, lai nesatricinātu mūsu
tagad diezgan stabilo valūtu, mēs nekādā ziņā ne-
varēsim ķerties pie mūsu mežu ciršanas krasas un
lielas ierobežošanas. Mūsu tagadējā stabilā valūta
atkarājas loti lielā mērā no samērā labas tirdznie-
ciskās bilances. Ja palūkojamies izvedpreču sastā-
vā, tad ir skaidrs, ka tiklīdz pēkšņi ierobežotu ienā-
kumus no mežu eksporta, tirdzniecības bilance kļūtu
loti un loti slikta priekšLatvijas. 1921. gadā pavisam
iz Latvijas bij eksportēts par 1.358.233.000 rubļu. No
šīs sumas koku eksports vien iztaisīja 762.692.966
rubļus. 1922. gadā pavisam mūsu eksports sastādīja,
pēc statistiskās pārvaldes datiem — 3.492:449.097
rubļus. No viņiem koku eksports sastādīja
1.617.467.231 rubli; tā tad, koku eksports no visiem

Latvijas izvedumiem vienmēr ir sastādījis gandrīz pu-
si. Ja tagad gribētu ierobežot mežu ciršanu, tad.bez
šaubām, tas atstātu loti un loti nelabvēlīgu iespaidu uz
visu mūsu tirdzniecības bilanci. Es. neticu un nav
tādu datu, kuri varētu pārliecināt, ka lielākus sama-
zinājumus^ kurus izdarītu pie koku eksporta, varētu
atsvērt ar tādu nat pieaucumr kādu citu produktu
eksportā. Tā tad. ja negrib satricināt mūsu tirdznie-
cības bilanci , ia negrib satricināt mūsu stabilo valūtu,
mums ir jārēķina^ ka ari uz priekšu mežu izciršanu
eksporta vajadzībām nāksies izdarīt loti plašos ap-
mēros. Viss var būt. ka mežu izpārdošanu, mežu iz-
en-šanu varētu ierobežot uz iekšējā patēriņa rēķina
un te varbūt varētu taisīt zināmu ietaupījumu. Ne-
noliedzami , ka patlaban milzīgos apmēros mūsu meži
tiek patērēti jaunsaimniecību b^vēm. Te varbūt
valsts varētu grozīt savu līdzšinējo politiku. Varētu
atcelt tos likumus, kādi pastāv līdz šim šai iantājumā
un nostādīt lietu tā. ka jaunsaimniecības tiek būvē-
tas nevis no koka, bet varbūt no ugunsdroša maje-
riala. Tas iznāktu racionālāki un ietaupītu lielā mērā
mežu izciršanu. Bet kamēr augstais nams nav gro-
zījis pastāvošos likumus, kamēr tautas apziņa nebūs
iespiedusies nepieciešamība pāriet no koku materiāla
būvēm uz būvēm no cita materiāla, — tik ilgi_ari uz šī
posteņa rēķina mēs nevarēsim samazināt mušu koku
izciršanu. Tā tad aplūkojot mežu jautājumu no tīri
finansielās puses, ir jāatzīst ka kamēr pastāvēs pat-
reizējie likumi, kamēr nebus_ pieaudzis citu priekš-
metu eksports un kamēr nebūs attīstījušas kauču tas
rūpniecības nozares, kurām Latvijā ir, tā sakot, da-
bīgs pamats, tikmēr mūsu tirdzniecības bilancivaja-
dzēs lielā mērā dibināt uz koku un viņu apstradajumu
eksportu.

Liekas, tomēr,ka var ari šaubīties par to, cik pa-
reiza ir tēze, ka par kuru katru cenu un katra, ziņa
mums ir jāpatur tie paši kvantumi mežu, kādi Latvija
patlaban ir. Meži taču galu galā ir rezerves kapitāls,
zināmā mērā miris kapitāls, kurš neiet apgrozība,
kurš tā tad ari augļus nenes. Varbūt ka ari saim-
nieciski nekas (auns priekš nākotnes nav, kad mežu
izciršana notiek pastiprinātos apmēros, ja tikai vēr-
tības, kuras ienāk no mežu pārdošanas, tiek racio-
nāli un saimnieciski izlietotas. Ja sašaurinasies meži,
tad vairāk kultivēsim zemi; attīstīsim vairāk mušu
zemkopību; būs iespējams ari lielākus kapitālus ie-
guldīt dzīves ataunošana. Bet ari šisir jauattiecīgu
speciālistu jautājums, pie kura es sīkāki negribu ap-
stāties un uzkavēties.

^Tā tad, ja analīze valsts ienākumus, ir jāatzīst,

ka principi, uz kuriem budžets līdz šīm ir ticis uzbū-
vēts, ir šķiru principi. Bet ka jau redzējām, šie prin-
cipi tomēr ir tādi, kurus patreizējos Latvijas apstā-
kļos grozīt nevarēs. Kādas valdības ari nenaktu,
vai tās piederētu pie galēja laba vai kreisa spārna,
šie principi vispārējos pamatos paliks tie paši. Bus
sīkāki, būs samērā niecīgi koriģējumi, bet budžeta
pamati turpretim paliks tie paši.

Ja tagad piegriežamies izdevumiem , tad kā te
iautāiums stāv ar šķiru principu? Vispirms man lie-
kas, ka runājot par izdevumiem ir jāizslēdz vesela
virkne resoru, kuri ir vienādi nepieciešami, vienādi
vajadzīgi visiem valsts pilsoņiem, cik tālu viņi šo
valsti atzīst un cik tālu viņi stāv uz_ valsts viedokļa.
Tādi ir tīri administratīvie resori, ka piem. iekšlietu,
kara, ārlietu ministrija u. t. t. Šajos resoros var but
runa par lielākiem vai mazākiem budžetiem, bet vi-
ņus nevarēs uzlūkot par tādiem, .kuri kalpotu tikai
kādai atsevišķai iedzīvotāju grupai, kādai atsevišķai
iedzīvotāju šķirai. Man šķiet,ka šie resori ir nepie-
eiešami un nepieciešami ari viņu izdevumi visiem
Latvijas iedzīvotājiem. Paliek vēl tīri saimnieciskie
resori. Te bez šaubām var pacelties jautājums, cik
daudz katrs no šiem resoriem ziedo vieniem vai
otriem iedzīvotāju slāņiem? Nevarēs noliegt, ka mīl-
īti budžeta skaitļus gan varēs iztulkot par labu tam
viedoklim, kuru vakar aizstāvēja Celma kungs šai
jautājumā, un ne par labu tam, kuru šai našā lietā
izteica Kasparsona kungs. Darba ministrija, bez šau-
bām, ir tas resors, kurš apkalpo tieši strādniecības
va.iadļības. apkalpo vispārīgi nemantīgo iedzīvotāju
slānu intereses. Šī resora izdevumi sastāda šogad
tikai 3.31 % no visa valsts budžeta., Ja ari atskaitām
no zemkopības un finansu ministrijas budžetiem tās
sumas, kuras aiziet dzīves atjaunošanai vispārīgi, tā
tad nes vispārēji' labumu ari otrādniecībai, — pat tad
nekādi nevarēs ^oliegt, ka sumas, kuras nāk par labu
tieši mantīgām šķirām, procentuāli sastāda nesalīdzi-
nāmi augstāku ciparu, nekā ir tas, kuru uzrāda darba
ministrija. Un tomēr neskatoties uz to, vakar divi
runātāji diezgan krasi un noteikti pastrīpoja, ka darba
ministrijas sumas būtu vai nu pavisam strīpojamas
no budžeta, vai samazināmas. Tika aizrādīts, ka so-
ciāliem mērķiem izdotās sumas esot neproduktivi iz-
dotas. Ja dzirdam šādas runas, tad gribot negribot
jājautā — pēc kādas tautsaimniecības un no kura
laika tad izdevumi, kurus valsts izdara kapitāla labā,
tikai uzlūkojami par produktīviem, bet kuri iet darba
nodrošināšanaipar labu — par neproduktiviem? Ja
valsts zināmus līdzekļus izlieto darba spēka uzturē-
šanai un nodrošināšanai, tad šie līdzekli, pēc mūsu
pārliecības, tiek izlietoti produktīvi. Tas it sevišķi
sakāms, ja ievēro Latvijas apstākļus, viņas diezgan
ierobežoto iedzīvotāju un samazināto strādnieku
skaitu, kāds tas ir palicis pēc visiem lieliem karu un
revolūcijas satricinājumiem. It sevišķi pie mums va-
jadzētu būt ārkārtīgi taupīgiem un uzmanīgiem pret
mūsu strādniecību. Ja būs veselīga un stipra strād-
niecība, tad ari viegli izdosies ārstēt un izdziedēt tās
brūces, kuras mūsu valsts, mūsu zeme un tauta ir
pārdzīvojusi nesenā pagātnē. No zināmām pilsoni-
skām grupām turpretim izskan pretējs viedoklis un
viņas noteikti pasaka: „Nē, priekš šiem mērķiem,
priekš šiem izdevumiem pēc iespējas mazāk!" Tiek
meklēts un skatīts, kā sociālais jautājums nokārto-
jas citās valstīs. Vakar aizrādīja uz Somiju. Grūti
jau ir, pirmkārt, salīdzināt Somiju ar Latviju. Somija
ir dzimusi un attīstījusies citādos apstākļos nekā Lat-
vija. Citādi ir ari viņas tagadējie apstākļi, kuros tā
kā valsts dzīvo. Bet jaari piegrieztos un ņemtu šo
piemēru, tad, man liekas, ka gluži tāda aina gan, kādu
šeit vakar attēloja Kasparsona kungs, nav. Viņš šeit
mēģināja pievest izdevumus procentos, kādi iznāk
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sociālo vajadzību apmierināšanai Somijā, un salīdzi-
nāt šos skaitļus ar Latvijas attiecīgo budžetu. Bet
nelaime tā, ka Kasparsona kungs ir izlaidis savos ap-
rēķinos ve. elu virkni to posteņu, kuri nav ietilpināti
tieši Somijas budžeta zem sociālās apgādes rubrikas.
Piemēram, bērnu aizsardzība, neredzīgo apgāde un
vesela virkne tamlīdzīgas parādības, kuras atrodam
Somijas budžeta, izkaisītas pa dažādiem resoriem,
kuras turpretim Latvija ir atrodamas darba ministri-
jas budžeta. Ja nu saskaitām visus šos Kasparsona
kunga izlaistos_ posteņus kopā, tad cipari, salīdzinot
ar Somijas strādniecību, nebūt vairs nav tik labvē-
līgi

^
priekš Latvijas. Bez tam, lai pierādītu, ka Lat-vija priekš strādniecības ir vairāk darīts nekā So-

mija, nepietiek ar to, ka norada uz procentuālām at-
tiecībām budžeta. Lai to panāktu, Kasparsona kun-
gam_ vajadzēja paradīt, ka izdevumi sociālām vaja-
dzībām ik uz iedzīvotajā pie mums ir lielāki nekā So-
mija. Pieradīt to bus diezgan grūti un Kasparsona
kungs to nemaz ari nemēģināja darīt. Tā tad Kas-
parsona kungapiemers ir diezgan neizdevīgs. Bet
neatkarīgi no ta, vienreļz vajadzētu izbeigt šinī aug-
sta nama pasaciņu, ka tas sumas, kuras izlieto strād-
nieka stāvokļa nodrošināšanai, ir neproduktivas. Vi-
ņas ir tikpat produktīvas, kā jās, kuras mēs izlie-tojam ka iepriekšējos gados, ta šogad, jaunsaimnie-
cību celšanai, rupniecības_atjaunošanai u. t. t. Nav
taču jāaizmirst, ka ari rūpniecības iestādes varēs
sekmīgi darboties tikai tad, ja būs pietiekoši vese-
līga un stipra strādnieku šķira. Tāpēc es nevaru pie-
krist tam, ja šeit saka,_ka šogad valsts atvēlot so-
ciālam vajadzībām pārak lielus līdzekļus. Procen-
tuāli 3,11% no visa valsts budžeta nav daudz. Tas
ir loti un ļoti niecīgs procents.

ir raksturīgi, ka strādniecība nebūt neuzstājaspret_ tam sumam, kuras iet tieši priekš tam, lai pa-
līdzētu uzņēmējiem atjaunot valsts izpostīto saim-
niecisko dzīvi, bet prasa tikai lai strādnieku šķirai
tiktu dota ari sava dala. turpretim no otras puses
no mantīgajam šķiram redzam pavisam citādu pa-
rādību. Viņas gadu no gada pie budžeta apsprie-
šanas stāsta, ka darba ministrijas sumas vai nu va-
jaga stipri samazināt, jeb no budžeta 'pavisam strīpot,
un es paredzu, ka šogad, kad nonāksim pie attiecīga
resora, pie darba ministrijas budžeta apspriešanas, ka
tad atkal mums bus darīšana ar konkrētiem priekšli-
kumiem par šī resora strīpošanu. Lai gan darba mini-
strijas budžets šogad procentuāli ir lielāks nekā ie-
priekšēja gada, tomēr viņš sastāda tikai niecīgu daļi-
ņu no visiem valsts izdevumiem. Visā visumā pret šī
gada budžetu, aplūkojot viņu pēc būtības, nevar taisīt
kaut kādus nopietnus un lielus principielas dabas ie-
bildumus. Bez šaubām, ka varēscelt ierunas pie atse-
višķiem posteņiem, kuros varbūt budžets varētu iz-
skatīties citādāks nekā viņš patlaban ir. Bet ar at-
sevišķu posteņu pārlabošanu ari šeit Saeimā nekādi
jauni principi_ viņa pamatos un uzbūvē nevarēs tikt
ienesti. Tapec ari mana frakcija atzīst, ka budžets,
jāiziet tīri no saimnieciskiem motiviem, visā visu-
ma butu pieņemams. Bet katrai budžeta balsošanai
ir sava politiska puse. Un te jau paceļas jautājums
nevis par to cik racionāli, cik principieli pareizi ir
uzbūvēts budžets, bet gan. kā var zināma politiska
partija izturēties pret_ valdību, pret viņas politiku.
Un te, bez šaubām, mūsu frakcijai ir daudz iebildumu,
gan pie tagadējas valdības atsevišķu resoru politikas,
gan ari pie visa kabineta politikas. Es neuzskaitīšu
šos iebildumus patlaban, jo mums bij jau runa par to
aizvakar sakara ar pieprasījumu, bet šie politiskie
motivi priekš sociāldemokrātu mazinieku frakcijas ir
tik svarīgi, ka viņa nobalsošanā par budžetu atstās
sev brīvas rokas. [Sauciens: „Skatoties pēc tā, kā-
das kombinācijas bus!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldma
nim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Mums priekšā celto budžetu iekrīt tādā laikā
lūkot cauri, kad Latvija vēl tālu nav atspirgusi no
tam brūcēm, kuras tai kara laikā tika sistas, kad
lauksaimnieki nav vēl atspirguši no tās smagās krī-
zes, kuru tie pārcieš. Ja tagad lauksaimnieks pa-
ņems mums priekšā celto budžetu un izskatīs to cauri
no viena gala līdz otram, un ja viņš šinī budžetā gri-
bēs meklēt un atrast kaut ko tādu, kas viņu varētu
spēcināt, lai tas ar lielākām cerībām varētu skatīties
nākotne, tad man jāteic, ka mūsu lauksaimnieks, šo
budžetu izlasot, var tikai ar bažām skatīties nākotnē
un nevis ar cerībām, ka nastas, kas lauksaimniekus
spiež, varētu tikt atvieglotas. Mēs redzam, ka šinī
budžeta nodokļu nastas atvieglošanas ziņā attiecībā
pret lauksaimniekiem nekas nav darīts. Mēs re-
dzam, ka šeit tas, kas būtu varēts darīt, lai šo no-
dokļu nastu atvieglotu, tas pat nav mēģināts darīt.
Aizvien vel pastāv progresīvais ienākuma nodoklis,
aizvien sociālas labierīcības iet uz priekšu, nelūko-
joties uz sliktiem gadiem. Mēs redzam, ka to, ko
lauksaimnieki par pusvelti bija devuši kara laikā,
kad notika cīņas fronte — cīņas par to, lai Latvija
butuka tagad, ari tagad vel valdība nav atsacījusies
no ta, lai naktu pretī lauksaimniekam tanī ziņā, ka
cenas, kādas tiek maksātas par tiem ražojumiem,ku-
rus lauksaimnieki dod, lai tās būtu piemērotas pa-
tiesiem saimnieciskiem apstākļiem, kādi valda zemē.
Runājot par_ tiem pašiem liniem, jāteic, ka te spilgti
parādās nevērība pret lauksaimniekiem, jo kad budže-
ta komisijā no zemnieku savienības puses nāca prlekš-
likumspalielināt maksu par liniem līdz 3.000 rubļu
birkava,_tad valdība neatzina šo samērā mazo naudu
par iespējamu dot, betatstāja 2500 rubļu, nelūkojo-
ties uz to, ka caurmēra uz katru birkavu valdība
pelna 6.000 rubļu. Tāpat attiecībā uz valsts piemak-
sām slimo kasēm, kurasiekrājušas pat līdz 25.000.000,
kurus tas taupa it ka kādiem sevišķiem gadījumiem,
šīs piemaksas tomēr neatrod par iespējamu samazi-
nāt. Tad man jāteic par tiem strīpojumiem, kuri šeit
tikuši izdarīti. Vispirmā kārtā jāaizrāda uz to
600.000 latu izstrīpošanu no budžeta dzīves atjauno-
šanai, velak gan atstājot 57.000 latu tranšeju nolīdzi-
nāšanai. Ar šo strīpojumu nostrīpoti visi tie krediti,
kuri bij domāti sējumu platības pavairošanai, dārz-
kopības veicināšanai, vaislas lopu punktu ierīkoša-
nai, derīgu seklu iegādāšanai, meliorācijas lietas pa-
balstīšanai, ugunsdrošubūvju veicināšanai. Ar to vi-
sas šīs lietas nostrīpotas. Ja mēs paskatāmies, kā
pakāpeniski šīs sumas katru gadu tiek samazinātas,
tad mes nevaram citādi teikt, ka lauksaimniekiem ar
skumjamjaskatas turpmāk nākotnē. Runājot par
šo pašu sējumu platību jāteic ka, ja mēs paskatāmies
uz to sumu, kas bij atvēlēta pagājuša gada budžetā,
uz tiem 110.000 latiem, tad mes redzam, cik svētīgi
ši_suma ir atsaukusies uz mūsu lauksaimniecību;
mes redzam, ka 34.000 pūrvietas no nekultivētas ze-
mes ir tapušas pārvērstas par kultivētu zemi un šī
suma galvenam kārtam attiecas uz jaunsaimniecī-
bām, kuram piešķirta nekultivēta zeme, tāpēc jā-
teic, ka šis strīpojums, kurš sevišķi smagi ķer mūsu
jaunsaimniekus, pavisam neattaisnojams. Tāpat at-
tiecība uz vecsaimniecībarn, kur pa kara laiku bij
sakrājušas līdz 1 miljona pūrvietām nekultivētas ze-
mes^ kur šis skaits tagad ir nokritis uz 250.000 pūr-
vietām, ari priekš šīs vajadzības attiecīgā su-
ma ir nostrīpota. Tāpat ir nostrīpota ari tā suma,
kura bij paredzēta augļu koku piegādāšanai jaun-
saimniecībām. Ar šīs sumas strīpošanu atkal ir ņem-
ta iespēja jaunsaimniekiem iedēstīt savās jaunsaim-
niecības ari kādu augļu kociņu. Tas pats jāteic ari
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attiecībā uz mašinu koplietošanas punktiem, kur stā-
voklis ir tāds, ka ne vidzemniekiem, ne kurzemnie-
kiem, ne_ latgaliešiem, jaunsaimniekiem un izpostī-
tiem nebūs iespējams, ja viņi gribēs atsevišķi iegādā-
ties savas mašinas, to izvest dzīvē un viņiem vienīgā
izeja būtu taisni caur šiem mašinu koplietošanas
punktiem; bet ari šī suma ir strīpota. Tā tad šīs
Slimās, kuras bija paredzētas dzīves atjaunošanai,
smagi ķer mūsu lauksaimniekus, kā izpostītos, tā
jaunsaimniekus. Tāpat attiecībā uz tām sumām, ku-
ras bij domātas meliorācijai. Dažas sumas jau ir ļz-
lietotas maģistrālu vilkšanai, betir nostrīpotas tās,
ar kurām jaunsaimnieki caur sīkākiem darbiem va-
rētu tikt klāt pie šīs maģistrāles meliorācijas ziņā.
Tāpēc būs grūti lauksaimniekiem ari šai ziņā. Strī-
pojumi priekš lauksaimniecības lietas ir aizgājuši pat
tik tālu, ka ir nostrīpots pat lauksaimniecības depar-
taments. Varētu teikt, ka te ir kādi 30.000 latu ietau-
pīti, sakarā ar šo strīpojumu. Bet man jāteic,ka tas
ir pilnīgi maldīgi domāt, ka caur šo strīpojumu butu
panākta tādas sumas nostrīpošana, kur mesjvaretu
teikt, ka tā ir nostrīpota lietderīgi, kajio tā lauk-
saimniecības lieta necietīs un tomēr varēs attīstīties.
Šī suma. kura tika uzrādīta budžeta komisija ka tāda,
kura varētu būt kā kaut kāds ietaupījums, nav nekas
vairāk, kā tas pats ietaupījums, kas butu bijis, ja šis
lauksaimniecības departaments nebūtu ticis likvidēts.
Ja paskatāmies atlikumos no zemju un lauksaimnie-
cības departamenta budžeta, cik daudz tiem ir pali-
kusi nauda pāri no tām sumām, kādas priekš šiem
departamentiem bija asignētas pagājušā gada perso-
nāla algošanai, tad šī suma sastādās ta. ka tagad var
teikt, ka šos 30.000 strīpojot pie lauksaimniecības un
zemju departamenta apvienošanas še it nekas nav
panākts. Nav panākts nekas ierēdņu skaita samazi-
nāšanas ziņā. Var teikt, ka tikai viens darbinieks ir,
kurš acīm redzot būtu strīpots, tas ir viens departa-
menta direktors. Bet jāteic, vai tas tieši lauksaim-
niecībai varētu nākt par labu. ka taisni tāda laika.
kad vēl agrārā reforma nav nobeigta, kad vel priekš
lauksaimniecības loti daudz kas jādara— un lauksaim-
niecības zinā būs daudz iādaranemitoši gadu no gada
aizvien uz priekšu — ka šādā laikā tomēr stājas pie tā_.
ka likvidē šādu departamentu. Varētu zināma,mēra
domāt, ka te varbūt ir it kā kāds kara gājiens pret
l<ādu atsevišķu personu, varbūt atsevišķu direktoru.
Būtu maziski, ja tikai šī iemesla un šī merka del
varbūt ir crribēts izvest to cauri. Tad tas ir izvests
cauri budžeta komisijā tikai 3. lasījumā. Pirms mi-
nistriju satversmes iesniegšanas ir notikusi šī lauk-
saimniecības departamenta likvidēšana. Man jāteic,
ka uzmācās domas, ka ne tikai šī viena persona,
viens direktors būtu kritis svarā, bet _drīzak lai atbrī-
votu ceļu varbūt tam. lai vieeīāk varētu lauksaimnie-
cībai vajadzīeās sumas apgraizīt, lai šinī zina varētu
uzlikt zināmu bremzi tām sumām, kas domātas lauk-
saimniekiem. Citādi nevar saprast šo apvienošanas
lietu. Un man jāteic,ka jabudžeta komisija pie vi-
sām strīpošanām lauksaimniecības vajadzībām zem-
nieku savienība, opozīcijā būdama, būtu izturējusies
iā, kā izturējās lielākā no tām koalicijas frakcijām.
kuras atbalsta va'dībm tad es gribētu redzēt, kāds
šodien izskatītos zemkopības ministrijas budžets.
Tad būtu redzama gandrīz tikai tukša vieta, ja mes
būtu balsojuši Kopā ar kreiso spārnu par strīpoju-
miem. Šinī gadījumā zemnieku savienība, atrazda-
mās opozīcijā, tomēr atbalstīja zemkopības ministri-
jas iesniegtos priekšlikumus attiecībā uz lauksaim-
niecības lietas veicināšanu. Un jāteic,ka sp_arīgi uz-
stājās budžeta komisijā pie šo sumu aizstāvēšanas
ari zemkopības ministrs, jtapat ka pie lauksaimnie-
cības departamenta aizstāvēšanas. Viņš pieradīja
un cieši prasīja, ka nevar vel šobrīd notikt tāda ap-

vienošana, ka tā ir galīgi nepielaižama. Bet tad.
kad visi strīpojumi lauksaimniecības vajadzībām bij
notikuši, kad bij noticis ari strīpojums _attiecība_uz
lauksaimniecības departamentu, tad tomēr neko tādu
mēs no zemkopības ministra puses neredzējām, kas
varētu atstāt kādu iespaidu uz tām grupām,kas viņu
atbalsta varbūt citos jautājumos, tādu iespaidu, lai
varētu izvest cauri budžeta tas lietas, kuras zemko-
pības ministrs tik cītīgi bij aizstāvējis. To mes ne-
redzējām no zemkopības ministra puses. Es nezinu,
ja. varbūt, šī strīpošana zemkopības ministrijas bu-
džetā būtu nonākusi tik tālu, ka J3utu_ palicis pāri
tikai viens pats paragrāfs, ja, varbūt, butu nostrīpota
pat zemkopības ministra alga, varbūt tad viņš nostā-
tos cietāk pretim tiem, kas šo strīpošanu izdarījuši.
Bet te varēja strīpot, kas vien patika, tika celtas gan
ierunas, bet ieliktas rokas klēpī un vairāk nekas: „K_o
var darīt, tie balso pretim."Kad tik varētu sedet un sē-
dēt savā ministra sēdeklī, viena alga, lai tie paši koa-
licijas biedri, kas viņu tur ir ielļkuši, strīpo tik, cik
viņiem patīk, kad tik var turpināt šo sēdēšanu sava
sēdeklī. Man liekas, tāds stāvoklis ir nepareizs, un
te gan varēja sagaidīt no zemkopības ministra puses,
ka viņš ieņems stingrāku stāvokli, nostāsies stingrāk
pret visu to, kas nāca par ļaunu viņa budžetam. At-
tiecībā uz strīpojumiem ir vēl dažas lietas, kas mus
varētu interesēt, proti, tas, ka vispār budžeta nav
ievestas nekādas sumas izpostītiem. Lieta ir tāda,
ka gadu pa radam šīs sumas arvienu ir pamazināju-
šās. Aizpagāiušo gadu budžeta priekš izpostītiem
b'ia ievelti 79/., miljoni, pagājušā gada 10 miljoni, bet
šī p-ada budžetā priekš izpostītiem jus atradīsiet ne
vairāk ne mazāk kā vienu nuli. Tik daudz ir atvēlēts
priekš izpostītiem šī gada budžetā. (Starpsauciens:

Nav taisnība.") Nav taisnība? Nu tad paradāt, kur.
i'- tās sumas priekš izpostītiem. (Starpsauciens:
..Aizdevumi un pabalsti ir".) Tā jau ir tā lieta, ka jus
uzskatāt to lietu tā. ka aizdevums ir gluži viens_ un
tas pats. kas atlīdzība izpostītiem par viņu zaudēju-
miem. Pavisam cita lieta ir, Bastjāņa kunes. aizde-
vumu lieta un pavisam cita lieta ir takur jāatlīdzina
izpostītiem par tiem zaudējumiem, kādi viņiem kara
laikā nodariti. Jūs loti spilgti raksturoiat to stāvokli,
uz kāda jūs nostājāties tad, kad mēs budžeta komi-
siiā aizstāvējām to. kas ziemelvidzemniekiem. ku-
riem caur rekvizīcijām nodarīti lieli zaudējumi, kad
jūs balsojāt tad par to. ka šiem ziemelvidzemniekiem
netiktu maksāta atlīdzība par izdarītām-rekvizīcijām
un tā tad lai cieš visi ziemelvidzemnieki par to. ka
vīniem kara laikā, mūsu valsts tapšanas laikā noda-
rīti lieli zaudējumi. Jūs vienmēr sakāt, ka pasaules
kara zaudējumus jūs neatzīstat, un te nu tasrad jus
negribat atzīt ari tos zaudējumus, kuri nodarīti zie-
melvidzemniekiem mūsu valsts tapšanas laikā. Ja
nu tagad zemnieku savienība ari būtu balsoiusi jums
līdz. tad būtu tā. ka neviens ziemelvidzemnieks neva-
rētu dabūt to, kas viņam pilnīgi taisnīgi pienākas, t. i.
atlīdzību par tiem nodarītiem zaudējumiem, kas vi-
ņiem šai zinā ir nodarīti. Tad savā nelabvēlībā pret
izpostītiem jūs aizgājāt pat tik tālu. ka tādu niecīgu
sumu. kas katru gadu priekš izpostītiem tika pare-
dzēta budžetā, sumu izpostīto apgabalu kongresa pa-
domes ierēdņu uzturēšanai. 3600 latu, nostrīpojat. Šī
padome ir savākusi zināmas sumas, un šimbrīžam
viņa ir vienīgā, kura nāk pretim un pabalsta izpo-
stītos. Tomēr ari šos 3^0 latu jūs nostrīpojiet. Kad
budžeta komisijā izpostīto apgabalu kongresa pado-
mes priekšsēdētājs. Gailīšakunsrs, pieprasīja, lai vis-
maz 1 000.000 latu ievestu priekš izpostītiem tad ari
to jūs neatradāt par iespējamu un gandrīz ar iz-
smieklu teicāt, kā var būt runa par tādas sumas ie-
vešanu budžetā priekš izpostītiem. Jūs aizbildinā-
tiesar to, kas aizdevumus varot dabūt no zemes ban-
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kas budžetā ievestas sumas, no kurienes tad_ aizde-
vumus varētu saņemt. Jums tik pat labi zināms, ar
kādām formalitātēm, ar kādām grūtībām savienota
aizdevumu saņemšana no zemes bankas_ un kāda
stāvoklī tad ir nostādīti izpostītie, kuriem jāsaņem ne
aizdevums, bet atlīdzība par tiem zaudējumiem, kādi
ir viņiem nodarīti. No tālākiem strīpojumiem neva-
ram paiet garām strīpojumiem, kurus izdarīja bu-
džeta komisija attiecībā uz baznīcu. Ir nostrīpota
visa baznīcām paredzētā suma — 277.000 latu. Tā-
dam kultūras faktoram, kāds ir baznīca, kurai ir jau
bez atlīdzības atņemta zeme, kura ir nostādīta lī-
dzekļu ziņā ārkārtīgi grūtā stāvoklī, tai jūs strīpojiet
vēl šo pēdējo sumu. Mēs, zemnieku savienība, pret
baznīcu tā nevaram izturēties un kad nāksim pie at-
tiecīga resora, tad mēs nāksim ar noteiktu priekšli-
kumu šīs sumas atjaunot. Te iepriekš manis runāja
ar smīnu deputāts Koreckis un teica, ka pastāstīšot
no šī katedra par visu to, kas noticies budžeta komi-
sijā. Visu ko tas ari mēģināja izstāstīt, tas stāstīja
Ran par ordeņa lentu pletēšanu. gan par baltiem cim-
diem, gan par lepni šūtām frakām un citu ko. bet ne-
pastāstīja tikai to, ka pareizticīgie var patiešām pa-
teikties tikai deputātam Koreckim, ka budžetā ne-
redzam priekš pareizticīgo baznīcas it nekādas su-
mas. Deputāts Koreckis balsoja pretim visām tām
sumām, kuras bij paredzētas priekš luterāņiem un
bij tas vientiesītis, kurs bij iedomājies, ka tad. ja
viņš balsos pretim tām sumām, kas paredzētas lu-
terāņu baznīcām, tad visi pārējie ari būs tādi vientie-
sis! un taisni par pareizticīgo baznīcu gan balsos. Te
mazākais vaiadzēja tādam cilvēkam saprast, ka par
to nebūtu lieki bijis tam pastāstīt, bet nevis par fra-
kām ar ordeņiem. Varbūt Korecka kungam tā fraka
ir mājās skapī ieslēgta, pie kuras piekārti kādas citas
valsts ordeni. Varbūt par to varētu Korecka kungs
mums pastāstīt, un tad nevajadzētu zoboties jumspar
tām sumām, kādas ir priekš Latvijas ordeņu lentēm
budžetā ievestas. Ar lepnumu mēs varam skatīties,
ka te ir zināmas naudas sumas priekš_ tam. lai pie-
spraustu Latvijas dāvātu ordeni pie krūtīm tiem, kas
priekš Latvijas ko ir darījuši. Ar lepnumu mēs va-
ram runāt par mūsu Lāčplēšiem. Bet ja te tagad
Korecka kungs smējās par šo lietu, tad man liekas,
ka Korecka kungam gan vajadzēja vairāk savu stā-
vokli apzināties nekā ieņemt tādu izsmejošu stāvokli
šinī lietā. Kur bij Koreckis tad, kad tie. kam tarad
sprauž klāt I..āčplē5a ordeni, par šo lietu cīnījās?
Viņš sēdēja varbūt savā muižā Latgalē, un tagad.
kad viņam šī muiža ir nolikvidēta, tad tas ir ticīgais
balsotājs līdzi Jums. Bastjāņa kungs. (Bastjāņa starp-
sauciens.) Tādē! man jāteic, ka šos strīpojumus, kā-
di ir izdarīti attiecībā uz baznīcām, nekādi mēs ne-
varam atzīt un mums jālūko tos atjaunot. Tālāk man
ir jāteic, ka cenzdamies pēc tā. lai varētu nodokļu
nastu samazināt, ari zināmā mērā bij saprotama tā
iestāšanās pie kara ministrijas budžeta caurlūkoša-
nas, kur līdzekli bij paredzēti tikai priekš 1 gada un
3 nēnešiem, lai varētu armijā esošos karavīrus aiz-
turēt dienestā, ka te pie šī budžeta caurlūkošanas
mēs .ieatradām ari par iespējamu prasīt tik ārkārtīgi
prūtā gadā. lai varētu to. kas pilnīgi zināmā mērā
nepielaižami, ka samazinātu kara klausības likumā
paredzēto dienesta laiku no 18 mēnešiem uz 15 mē-
nešiem, nostāties tā. ka nauda jādod tik priekš 15
mēnešiem, caur ko dienesta laiks tā tad būtu sama-
zināms, cik ari nepieciešami tas nebūtu. Bet ko mēs
redzam pēc tam. kad kara ministrijas budžets bij
caurlūkots — mēs domājām, ka tāda knapināšanās
tiks izvesta uz visas linijas cauri — mēs redzam,
ka .budžeta komisija atrod avotus un mērķus priekš
kā zināmas sumas atzīmēt. Te atrod par iespējamu
ārzemnieku muižu pirkšanai ievest budžetā 1 miljonu

latu, priekš sevišķa fonda ministru kabinetam Ls
500.000, tad tautas nama celšanai 20.000 latu. (Sau-
ciens pa kreisi: „jusu priekšlikums".) Centrs šo
priekšlikumu ienesa. (V. Bastjānis no vietas: „Ar
jūsu balsīm pieņēma!") Ja jūs esiet gluži aizmirsuši,
kas notika budžeta komisijā, tad es jums to pastā-
stīšu. Zemes bankai tika atvēlēti 1.500.000 latu, in-
teliģentiem bezdarbniekiem — 300.000 latu. Starp
šīm sumām ir tādas, pret kurām nevar ierunas celt,
kā piem. priekš aizdevumu izsniegšanas zemes ban-
kai, bet man jāteic, ja tādas sumas varētu atrast un
vēlāk ievest budžetā, vai tad ir pareizi, ka mes kara
klausības likumu attiecībā uz dienesta laiku laužam.
Vai nevar nokļūt tādā stāvoklī, ka par to daža brīdī
mūsu karavīri var samaksāt ar asinīm, kuras velti
izlietas, ja visi šie strīpojumi notiks. Tapec pie kara
ministrijas budžeta pieņemšanas būs nopietni jāpār-
domā, vai pieņemt 15 vai 18 mēnešus šinī budžetā
pagājušā radā dienestā iesauktiem. Kas attiecas uz
Bastjāņa kunga aizrādījumu, ka mēs bijuši par zemju
pirkšanu no ārzemniekiem, tad jāsaka, ka vienmēr
mēs esam bijuši par to. ka atlīdzība būtu tiem, kam
zeme atsavināta, maksājama, vienalga — vai tas ir
ārzemnieks vai iekšzemnieks. bet nevar būt runa
par to ka izda'īt vienīgi ārzemniekus laukā un vie-
nīgi ārzemniekiem dot. Ja te kādam itālietim sa-
maksātu par to zemi. kura no viņa ņemta, bet ne-
maksātu tepat Latvijas pavalstniekam, to es nevaru
atzīt par pareizu, ka tāds stāvoklis būtu attaisno-
jams. Ja te būtu domāts tas. ka šīssumas tiktu izdotas
tikai centru nirkšanai, tikai neatsavināto zemju pirk-
šanai, tad tikpat labi jāteie kādēļ tad vienīgi no ār-
zemniekiem šos centrus pirkt, vai tad nevarētu pirkt
no kura katra, kas viņus pārdod. Bet nevar teikt
citādi, ka še uzmācas domas, ka te maskotā veidā
erib izvest cauri to. lai tiktu ārā no ķibeles, joārzem-
nieki stipri protestē pret to. ka viņi atlīdzību nesa-
ņem. Kad noskaidrosies tās baumas, kuras iet. it kā
ārzemju priekšstāvniecības būtu saņēmušas paziņo-
jamu no valdības, ka par viņiem paņemtām zemēm
tiks atlīdzināts, tad stipri būs jārunā par to. kā ar šo
^tlīcbīb" ir vai tā ir domāta vienīgi ārzemniekiem.
Vispnr jāsaka ka šie strīpojumi un vēlākie paoildinā-
iumi ir tādi, ka zemnieku savienības frakcija pie šī
budžeta caurlūkošanas un balsošanas par vai pret
šīm sumām liksies vadīties no tā, cik lietderīgi šīs
sumas ir ievestas budžetā un cik uzticības var dā-
vāt šo sumu izlietotajiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dubinam.
M. Dubins (Agudas IzraeDj Augsti godātie dc

putatu kungi! Es ari gribu runāt par budžetu, bet es
nerunāšu par skaitļiem, tāpēc ka tas budžets, kas
-*$y. mūsu priekšā, ir sastādīts tikai no skaitļiem.
Bet es runāšu vairāk par to, kas šo budžetu izvedīs
dzīvē. Budžetu izved dzīvē valdība, t. i. ministru ka-
binets, tāpēc eš ari še piegriezīšu vairāk vērību m-
nistm kabinetam. Attiecībā uz ministru kabinetiem,
kādi tie pie mums līdz šim ir bijuši, jāsaka, ka star-
pība starp līdzšinējiem kabinetiem un mūsu tagadējo
kabinetu ir tā, ka šis ir pirmais kabinets, kurš sau-
cas par demokrātisku kabinetu. Apskatīsim tuvāki
vai šis kabinets tikai saucas par demokrātisku ka-
binetu, vai viņš izved dzīvē demokrātiskus principus.
Acumirklī par to grūti būtu spriest, jo šis ministru ka-
binets pastāv tikai trīs un pus mēnešus, bet tā kā
mušu ministru kabineti diezgan bieži mainas, un ie-
vērojot mušu Latvijas apstākļus, tad 3V> mēneši ir
diezgan, lai par tiem runātu. Kad šis ministru kabi-
nets tika sastādīts, tad ministru prezidents griezās
ari pie mums,_lai ari mēs pabalstītu tagadējo koalī-
ciju, uz ko mes atbildējām, ka mēs esam ar mieru
koaliciju pabalstīt, ja ministru prezidents mums ap-
sola izpildīt visas tās prasības, kuras mēs uzstādi-
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jam, rakstiski. Uz to ministru prezidents atbildēja,
Kā deklarācija jau ir sastādīta un ka tur kaut ko gro-
zīt nav iespējams, ns domāju, ja var vispār tik
ātri sastādīt kabineta deklarāciju, tau nebūs grūti
tur pielikt paris vārdu klāt. Ar so pašu priekšlikumu
ministru prezidents griezās ari pie Nuroka kunga,
bet starpība starp iNuroka kungu un mani ir tā, ka
viņš tic mutiskiem apsolījumiem, bet es prasu, lai mi-
nistru prezidents dod so solījumu rakstiski, (btarp-
sauciens no sociāldemokrātiem: „Andele ar Zamueli
neiznāca, bet ar Ulmani bija labāk.') Atvainojat, man
ar Ulmaņaicungu nekādas šeftes nav bijušas. Ta-
gad mes pāriesim pie sarunām, kādas ministru pre-
zidents veda ar iNuroka kungu. Kad Nuroks aizrā-
dīja,_ka mums ir tādas prasības, kuras jau vairākkārt
uzstādītas, bet nav tikušas izvestas dzīvē un galvenā
kārta kas attiecas uz pavalstniecības jautājumu, par
ko ir jau pieņemta attiecīga pārejas tormula, kuru
nākoša diena toreizējais ministru prezidents Meiero-
vica kungs atsacījās izpildīt un tāpēc viņam bij jāiet.
Tagad, kad atnāca Zamueļa kungs, kurš solīja, ka
viņš izpildīs visu to, ko Meierovics nav izpildījis, es
biju pārliecināts, kašis kabinets mūsu prasības iz-
pildīs. Tagad ir pagājuši jau 3'/2 mēneši Un ministru
prezidents neko nav darījis šinī jautājumā, lik tālu
tas attiecas uz ministru prezidentu. Tagad es pār-
iešu uz atsevišķām ministrijām un pierādīšu, cik tālu
viņas ir demokrātiskas. Es ņemšu pēc kārtas kā
viņas ir nodrukātas budžetā. Vispirms ņemšu ārlietu
ministriju un rādīšu, kas par demokrātisku iekārtu
ir tagad tur ievesta ar jauno ministri priekšgalā. Kā
jums ir zināms, kungi, ja grib iebrauki;, padomju Krie-
vijas pilsonis vai kāds bijušās Krievijas pilsonis Lat-
vija, tad ir jāmaksā drošības nauda ārlietu mini-
strijā nolOOO līdz 10.000 latiem. Ko tas nozīmē? Vai
jus domājiet, ka te iet runa par komunistu un lieli-
nieku iebraukšanu Latvijā. Nē, ja jums Saeimas de-
putātiem kāda māsa, vai brālis atrodas Krievijā un
grib iebraukt Latvijā, tad tā lieta tagad ir nostādīta
tik demokrātiski, ka iebraukt var tikai tas, kam ir
1000 līdz 10.000 latu. Vidus šķirām tas nav iespē-
jams. Var jau iznākt, ka ari kādam sociāldemokrā-
tam ir brālis vāi māsa Krievijā, kas grib iebraukt, bet
viņam nav iespējams braukt, tāpēc ka nevar sadabūt
attiecīgo drošībasnaudu. Nav tā, ka Latvijas valsts
jau 100 gadu pastāvēfu, un kur visi radinieki dzīvotu
vienā valstī. Pie mums Latvijā var iznākt tā, ka
vecāki dzīvo Krievijā un bērni šeit, vai atkal vecāki
ir še un bērni dzīvo Krievijā, kuri varbūt grib ie-
braukt pēc 9, 10 gadu kara, jo tagad pa pasaulēs
kara laiku viņi ir bijuši šķirti un tādiem nāv iespē-
jams tikt Latvijā, jo tagad ir izdota jauna instrukcija,
ka vajaga dot 100 līdz 10.000 latu. Vai tas ir demo-
krātisks pamats? Es domāju, ka ari sociāldemokrāti
šādu principu nevar pabalstīt. Netikai ar šo vien
šinī jautājumā tas „demokratisms" izbeidzas, bet
viņš iet vēl tālāk. Ja kādam ir jau vajadzīgās su-
mas, tad ar to vēl nepietiek. Jāiesniedz vēl lūgums
dēļ iebraukšanas ne tikai vienam direktoram, bet
starpresoru komisijai, kura sastāv no 3 direktoriem:
ārlietu, iekšlietu un tieslietu ministrijas. Šī komi-
sija — črezvičaika ir līdzīga agrākai tieslietu mini-
strijai. Privātās sarunās ar valdību tiek aizrādīts,
ka tas ir priekš tam, lai neieplūstu sveši elementi no
visas pasaules Rīgā. Redzēsim, vai valdība ar šo
komisiju savu mērķi sasniedz. Ja valdība vienam
direktoram neuztic, tad ar komisiju vēl mazāk var
sasniegt. Ja viņam pārmet, kādēļ viņš nav [āvis
tādam un tādam pilsonim iebraukt Latvijā, tad viņš
saka, ka ne viņš viens šo lēmumu paraksta, to pie-
ņem visa komisija un viņš ir tikai viens komisijas lo-
ceklis. Bet mēs loti labi zinām, ka šis direktora
kungs ir komisijas priekšsēdētājs un ja viņš kādu

personu grib ielaist Latvija, tad citi komisijas loce-
Kļi viņam, protams, nepretojas. Tā tad atbiidiou
viņš nenes neKUdU, oet uara ko grib. Un ja viņam ko
saKa, tad viņš atbild, ka labprāt būtu to un to cilvēku
ielaidis Latvijā, oet ko viņš var uant, ja komisija ne-
ieiaiz. radā kārtā visi ir tin un nevainīgi. Tāds tur
ir tas demokrātisma princips. īaiāk ka jums visiem
ir zināms, kas jau vairākas reizes ir atkārtots, kon-
vencijā, kas noslēgta starp Krieviju un Latviju, pa-
redzēts, ka atgriezties Latvija var tikai tie, kas pie-
derīgi pie Latvijas, bet tā saucamie astoņdesmitgad-
nieki nevar atgriezties. Jūs varat rakstīt kaut simts
lūgumrakstus komisijai, nekas nepalīdz, tie panek ār-
pusē. Tikdaudz par ārnetu ministriju. Tālāk pāriešu
uz iekšlietu ministriju. (Kelerenta J. Vesmaņa starp-
sauciens: ,,'iagad nāk tieslietu ministrija!") Te Ves-
maņa kungs man aizrāda, ka tagad jāpārejot uz ties-
lietu ministriju. Nu labi, es ņemšu visu pēc kārtas.
Ls dontājtt, ka es nepastāstīšu neko jaunu — tās lie-
tas ir .pavisam vecas — ja pateikšu, ka es gan sagai-
dīju, ka demokrātiskā valdībā tie principi vairs nebūs
tādi, ka pie māju pārdošanas būs atsevišķi izņēmuma
cenzi tiem,kuriem pasē ierakstīts, ka viņi pieder pie
žīdu vai jūdu ticības, bet ka viņus visus pārvērtīs
pilsoņos ar vienādām tiesībām. Rs varu tikai at-
kārtot, ka vēl līdz šim pastāv visi tie ierobežojumi,
kas pastāvēja agrāk. Jaunais kabinets ari šinī ziņā
nav neko grozījis. Lāriešu uz iekšlietu ministriju un
rādīšu, kā pie mums tiek ievērotas iedzīvotāju pra- -
sības. Ja iekšlietu ministra kungs iedomājas, ka
Latgalē pa svētdienām vajaga slēgt visus žīdu veika-
lus, tad viņš to nedara vis likuma ceļā. Es jums pa-
rādīšu, kādā veidā ar pipkām tiek piespiestas paš-
valdības pieņemt to, ko viena persona liek viņām
priekšā. Viena persona t. i. iekšlietu ministra biedrs
liek priekšā un pašvaldībām to ir jāpieņem. Es jums
parādīšu, kā tas notiek. Nolasīšu vienu rakstu:
„lekšlietu ministrija. 28. janvārī 1924. gadā. Tāds
un tāds numurs, Daugavnils pilsētas valdei.

Daugavpils pilsētas valdei,
iekšlietu ministrija ieskata, ka ar tekošo 1924. g.

budžeta gadu Latgales pilsētās jānodibina pilnīgs
svētdienas miers, ^L'yairāk tamdēļ, ka vietējā sa-
biedrība un tirgotāji nav apmierināti ar pastāvošiem
noteikumiem par tirģdšanos laiku šinīs pilsētās. Tir-
gošanās laiks svētdienās jāaprobežo, atļaujot atvērt
maiznīcas, gaļas pārdotavas tikai dažas stundas no
rīta,_ kā tas pieņemts valsts pārējās pilsētās. Tādēļ
jautājums par tirgošanās, laika aprobežošanu svēt-
uienas apspriežams tuvākā domes sēdē ....
Tā tad jūs redzat; ka ministrs piespiež tuvākā
domes sēdē spriest par to un tikai tāpēc ka ministra
kungs to grib. (Er. Trasuna starpsauciens) Bez tam
man jāaizrāda, ka tas bija Trasuna kunga lēmums.
Trasuna kungs jau to iepriekš nolēma un ministra
kungs to izpildīja. Tad tālāk: „bet ne vēlāk, kā līdz
15. februārim un sakarā ar to ari revidējami pastā-
vošie saistošie noteikumi par tirdzniecības iestāžu
atvēršanas un slēgšanas laiku. Gadījumā — tas ir tas
galvenais, uz ko es gribu aizrādīt -— ja pilsētas do-
me ministrijas priekšlikumu atraidītu, tad pilsētas
pašvaldība nevar sagaidīt ministrijas pretimnākšanu
aizdevumu resp. pabalsta izsniegšanā pilsētas paš-
valdības vajadzībām." Tā tad jūs redzat, ka ja pil-
sētas dome nepilda to, ko liek priekšā ministra kungs,
tad pilsētas pašvaldība nevar dabūt vairs uz priekšu
kreditu. Sakāt, kungi, vai tas ir valstiski, vai tā ir
valstiska doma, ka ja nepilda to, ko ministra kungs
liek priekša, tad visa Daugavpils var iet bojā, tam
priekš ministra nav nekāda nozīme. Šis raksts ir
parakstīts no Dzeņa. Tad tālāk es gribu aizrādīt uz
sekošo. Vairākkārtīgi tiek pārmests, ka Dubins, lūk,
pārak daudz staigājot pa iekšlietu ministriju un ka
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viņam tur vienmēr ir kādas prasības. Es pieradīšu
kāpēc Dubinam jāiet tik bieži uz iekšlietu ministriju.
Jums visiem ir labi zināms, ka astoņdesmitgadmekus
Latvijā neielaiž, kaut ari tas cilvēks butu nodzīvojis
šeit 50 vai ari 70 gadus. Man piemēram ir viens ga-
dījums, kur kāds ir dzīvojis Rīga jauno 1869. gada.
Ja nu tagad tas grib atgriezties uz dzimteni, tad vi-
ņam ar nekādiem līdzekļiem tas nav iespējams. Ka
bēglis viņš nevar iebraukt, tāpat ari ka optants, jo
konvencijā, kura noslēgta ar Krieviju, ir teikts, ka
var iebraukt tikai tie, kuri pierakstīti pie Latvijas.
Tagad nu šis cilvēks var iebraukt Latvija tikai ar
Krievijas pasi un tranzitvizu._ Protama lieta, ka ar
tranzitvizu viņš Latvijā uzturēties nevar, bet viņam
Rīgā ir mājas Smolenskas iela un ari viņa berm šeit
dzīvo un tāpēc viņš nevar talak braukt. _ Nu Dubinam
ir jāiet uz iekšlietu ministriju un jālūdzas (stipri
smiekli), lai ministra kungs būtu tik laipns un atļautu
tam dzīvot Latvijā. Es aizrādīju ministra kungam,
ka tas cilvēks dzīvojis šeit ilgi, varbūt, pat ilgāki
nekā pats ministra kungs, jo ministra kungam ir tikai
40 gadi, un tas šeitnodzīvojis 70 gadus. Ar lielu lūg-
šanu es dabūju no ministra atļauju uz 14 dienam pa-
garināt tranzīta vizi, jo tranzitviza ilgāk ka uz 14
dienām nav pagarināma. Kad iekšlietu ministrija
dabūju atļauju uz 14 dienam, bij jadabu vel ari ārlietu
ministra piekrišana. Dubinam nu, saprotama lieta,
iznāk vēlreiz uz turieni iet. Pec 14 dienam, saprota-
ma lieta, Dubinam _atkal_ jāiet (stipri smiekli) uz iekš-
lietu ministriju un jadabu no ministra kunga, kas tikai
nodzīvojis 40gadus šeit, atļauju palikt. Un es dabūju at-
jaujuuz 6 mēnešiem. Kad prasīja pavalstniecību, ta ne-
tiek dota. Tāpēc Dubinam pec 6 mēnešiem jāiet at-
kal un jāprasa tālāk atļauja dzīvot. Ja jus domājiet,
ka es rūpējos par Latvijai svešu elementu ielaišanu,
un par to pārmetat, tad teikšu, ka priekš tam Latvija
ir daudz augstāk stāvošas personas neka deputāti,
kas to varētu darīt. Priekš tam bij ministru kungi un
citi, kas gāja pie ministru kungiem un lūdza lai viņi
atļaut iebraukt Latvijā un tie panāk daudz atrak. De-
putāti priekš viņiem ir nulle. Ar to es gribētu aizrā-
dīt, ka pārmetumi, kas nāca ari no sociāldemokrātu
puses, kādēļ Dubins ļoti bieži iet pie iekšlietuministra
kunga, nav pamatoti. Jūs paši pārliecinājāties, pa.
kādām lietām Dubinam jāiet pie iekšlietu ministra.
Tie ir cilvēki, kuri ilgi šeit dzīvojuši. Piemēram es
jums pievedīšu vienu gadījumu, kur kāds Rapoports
jau 1869. gadā ir nopircis Rīga namu, ta tad viņš šeit
dzīvojis jau pirms 1869gada. Tad ari no Krievijas
valsts atzītās mājas grāmatas redzams, ka viņš šeit
ir dzīvojis un visi viņa bērni šeitpiedzimuši. Deļ šī
pilsoņa tad nu atļauju uzturēties jāiet pie ministra
Kunga lūgt, jo viņam nav tiesība še Latvija palikt
Viņam tagad kā ārzemniekam jāiet lūgt un prasīt. Ta
ir tiesību prasīšana, ko vajaga katrreiz izcīnīt. Va-
rētu pievest simtiem faktu. Otrs tads,_ kuru dēļ
Dubinam jāiet pie iekšlietu ministra, ir kāds Rabin-
sons no Liepājas. Mājas grāmatā viņš ierakstīts no
1880. gada. Ierakstīti ir ari visiviņa bērni. Tāpat
man jāiet uz ministriju, lai dabūtu atļauju viņiem
šeit uzturēties. Latvijas pilsonību viņi nedabū. Tā-
di ir tie demokrātiskie principi. Un ja jau iekšlietu
ministrija iesniedz vairākas reizes ārlietu ministrijai
pieprasījumu, lai atļauj piešķirt uzturēšanās laiku
šeit ilgāki par 2 nedēļām, tad no turienes atbild, ka
to nevar darīt, lai tie ari būtu nodzīvojuši 100 gadus,
ja viņš ir žīds, tad to šeit Latvijā nevar atstāt. Bruno
Kalniņa kungs man pārmeta, ka es bieži ejot uz iekš-
lietu ministriju. Tagad viņam būs skaidrs, kā ir ar to
iešanu. (Bruno Kalniņš no vietas: „Tas jau Jūsu Birz-
nieks!") Tā ir Jūsu koalicijā, ko Jūs man pārmetiet.
Un tad par to, ka es vairāk reizes un vairākus me-
morandumus esmu iesniedzis iekšlietu un ārlietu mini-

strijām, lai reiz par visam reizēm izbeigtu ar tiem
astoņdesmitgadniekiem, lai atļautu tiem braukt uz
māju, bet man nav bijis nekādu panākumu. Un ne-
domājiet,ka man ir tik viegli, ka nav jaruna tikai par
budžetu vien, bet ari par žīdiem. Es butu laimīgs, ja
man būtu jārunā par budžetu vien un nevis vel atse-
višķi par žīdiem, bet tik tālu mušu demokrātija vel
neiet, (saucieni pa kreisiun smiekli.) Talak es gri-
bu aizrādīt, kā mēs vispari skatāmies uz cilvēkiem.
Kā jums zināms, iekšlietu ministrija ir noslegusļ līgu-
mu ar kuģu sabiedrību par emigrantu pārvadāšanu.
Ls toreiz vedu sarunas ar bijušo ministru prezidentu
Meierovica kungu un Salnaja kungu un tad man gri-
bēja pierādīt, ka visi tie emigranti ir tādi, kuri grib
tikt Latvijā un tālāk neviena sola vairs nebrauks, ta
kā visu Latviju pārpildīs žīdi. Pec daudzām saru-
nām pierādījās, ka priekš valsts ir izdevīgi pārvadāt
emigrantus un noslēdza līgumu. Bet ka tas ir no-
slēgts? Tur paredzēts, ka katram lielam cilvēkam
un tāpat ari bērnam jāmaksā par uzturu — nedomā-
jiet,ka kaut kādā Romas viesnīca, bet kaut kāda ka-
rantīnā 200 rubļus dienā un janu viņš ir iebraucis ar
kādiem 6—8 bērniem, tad viņam jāmaksā 12—16 sim-
tus rubļu dienā. (Smiekli zāle. Starpsaucieni: „Tik
daudz?") Jūs ziniet, ka žīdiem ir daudzbērnu. Ja
viņš šeit nodzīvo 9 mēnešus un nepaspēj izbraukt,
tad viņam iznāk maksāt pāri par pus miljona rubļu.
Tranzitā pārvadā pa lielākai daļai cilvēkus, kuri nav
bagāti, jo uz Ameriku brauc pa lielākai daļai strād-
nieku cilvēki. Mūsu budžetā šogad paredzēta no tiem
nabaga cilvēkiem 20 miljonu liela peļņa. Kad par to
būs runa pie budžeta, tad es iesniegšuparejas for-
mulu atvieglināt pie jauna kontrakta slēgšanas viņu
stāvokli.

Attiecībā uz izglītības ministriju, es_ gribu ajzra-
dīt, kā mēs skatāmies uz izglītību,_vispar ka mesiz-
vedam taisnības principu attiecība uz minoritātēm.
Mēs tikai paģēram, lai minoritātēm dotu budžeta pa-
redzēto procentu. Bet ari te izglītības ministrija no-
cērp, cik tik var. Ja ari likumā paredzēts, ka no
visiem izdevumiem, paredzētiem priekš vidusskolām
mums pienākas zināma daļa, tad izglītības ministrs
pasaka, ka tas neattiecas uz mums un izrēķina, cik
liela suma mums nāktos, bet no sumam, kas paredzē-
tas priekš vidusskolu remontiem, mēs nedabonam ne
graša. Kas attiecas uz skolotājiem, tad beidzama
laikā izglītības ministrija izdeva rīkojumu,_ka par sko-
lotājiem nevar būt ārzemnieki. Nav nekāda nozīme,
vai tas skolotājs der vai neder, bet javiņam nav roka
Latvijas pase, tad viņš tiek atlaists. Ja viņam tāda
pase ir, tad viņš var palikt amatā, ja ari viņš samai-
tātu visus bērnus. Es saprastu, ka būtu pilnīgi pa-
reizi, ja tas tiešām attiektos tikai uz ārzemniekiem,
bet šie skolotāji ir tādi „ārzemnieki"kas nodzīvojuši
šeit 20, 30 un 40 gadus. Bet pēc mūsu likuma viņus
par pavalstniekiem nevar uzņemt.

Tālāk es pāriešu uz finansu ministriju. Vakar
Birkhāna kungs pilnīgi pareizi aizrādīja, ka mums
par daudz tiešo nodokļu. Šogad tiešo nodokļu ienāks
mazāk kā pērn, kas pierāda, ka rūpnieki nav spējīgi
maksāt šos lielos nodokļus. Viņš pierādīja to no vie-
nas puses, bet es pierādīšu no otras. Viņš aizrādīja,
ka nodokļu ir par daudz Un tāpēc rūpniecība nevar
attīstīties. Es aizrādīšu no otras puses, ka tā ir mūsu
nelaimīgā nacionālā politika, ko finansu ministra
kungs ved. Mēs tādu luksus nevaram atļauties, kā
tas piemēram ir Vācijā, vai kādā citā valstī, jo mēs
esam maza valsts. Ja mēs gribam pareizu saimnie-
cisku politiku, tad mums nav jāskatās, kas valdībai
iesniedz lūgumu, vai viņš saucas Jankelis, vai Jānis,
bet jāskatās tikai uz to, priekš kam viņš prasa līdze-
kļus. Ja skatās uz personu, kas līdzekļus prasa un
ne uz vajadzību, tad tā saimnieciskā politika nav
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vairs valstiska un es nevaru saprast, kā socialdemo-
. krati to var pabalstīt. Ka sociāldemokrāti šādu poli-

tiku pabalsta, to es varu pierādīt. Kao kādreiz bija
iesniegta interpelacijā no zemnieku savienības un uz-
stājas Klīves kungs un teica.ko jūs, sociāldemokrāti,
mumspārmetat, vai to,ka mūsu bankas ved nacionālu
politiku. Tad Līimaņa kungs no vietas atbildēja „par
to ne". Es domāju, Ka ari sociāldemokrāti atzīst tādu
nacionālu politiku bankās un tas ir tāpēc, ka tur
sēž_ ari paši sociāldemokrāti. (Sauciens pa kreisi:
„Kapec Jūs nepārmetat zemnieku savienībai?") Par
zemnieku savienību es tūliņ ari runāšu. Ja tagad
sociāldemokrāti grib pabalstīt tādu nacionālu poli-
tiku, tad es jums pierādīšu, ko viņi grib ar to panākt.
(Saucieni pa kreisi: „Ludzu!") l<īgā ir pavisam lb6
uzņēmumi, kas pieder žīdiem (K. Ulmanis no vietas:
„Oho!"). Redzat, Ulmaņa kungs, tā jau ir tā nelaime,
Ka žīdiem pieder tik daudz uzņēmumu, neskatoties uz
visu Jūsu nacionālo politiku, un es baidos, vai tikai
ari zemnieku savienībai nav kāda banka, kur iekšā
ir ari kāds žīds. Šais 166 uzņēmumos strādā 5500
strādnieku un ja jus savās bankas vedat nacionālu
politiku, tad ko tas nozīme ? _ Jus šīs fabrikas un šos
uzņēmumus novedat tanī stāvoklī, ka tie nevar da-
būt īsa termiņa aizdevumus un šo uzņēmumu īpaš-
niekiem jāgriežas dēļ kredita pie privātām bankām
un personām un jamaKsā tik lielas procentos, ka bieži
vien savas fabrikas jāklapē ciet. Tā tas bija ari ar
beķera fabriku. (Sauciens no vietas: „Beķera fabri-
ka nav žīdu!") Varbūt kāds žīds tur ari ir piemai-
sīts. (Jautrība.) Ta tad šīm 166fabrikām ir 5500 strād-
nieku un ierēdņu ir 573, no kuriem 373 ir žīdi. Pēc
Skujenieka statistikas pavisam ir Rīgā 574 fabrikas,
skaitot ne mazāk kā 5 cilvēkus, rēķinot pēc 1923.
gada statistikas un tur nodarbināti 17.strādnieki.
Privāto uzņēmumu pavisam ir 409. No šiem 409 žī-
diem pieder 97. Skaitot no 50 strādniekiem ir pavi-
sam 84 fabrikas, no kurām 26 fabrikas ir žīdiem. Bez
tam es gribu aizrādīt, ka še nav ieskaitītas Hoffa fa-
brikas Jelgavā un Staicelē, kur strādā vairāk par
1000 strādnieku. Mūsu finansu ministrs un valsts
banka ietur tādu politiku, kā tas no visām pusēm ir
dzirdams,kad nāk runa par žīdiem, tad tiem ne graša.
(E. Birkhans no vietas: „Lai griežas pie privātām
bankām!") Pie Jums, Birkhāna kungs, banka ir
dārga un tur nevar iet, vajag dot lētāku kreditu. Tā
tad nevar_ dabūt no valsts kases kreditu un fabrikas
nevar strādāt. Un mēs taču bijām pirmie, kas Latvi-
jas fabrikas apbūvēja. Tie bijām mēs, žīdi, latvieši
nebūvēja, bet nogaidīja. _ (K. Ulmanis no vietas:
„Hoffam mēs devām!") Jūs neesiet devuši kreditu
Hoffam. (K. Ulmanis no vietas: „Devām gan!") Es
nezinu, bet tomēr neticu. Redziet, ja valdība grib
uz priekšu turpināt tādu politiku, tad es nezinu, vai
sociāldemokrāti varēs būt apmierināti ar to. Ko pa-
teiks

^
viņiem strādnieki uz priekšu? Es zinu, ka mēs

vispari tā neskatāmies, tas tikai attiecībā uz žī-
dieim Kad mums budžeta komisijā bija runa par to,
ka nākas no „Konsu_ma" 700.000.000, tad finansu mi-
nistrs nemaz neuzstājās, lai to tūlīt maksātu. Tā tad
mums līdzekļi ir brīvi un mēs varam dot cik gribam
uz vienu vai otru pusļ 700.000.000, bet lai atjaunotu
fabrikas, tad priekš tā nav nevienas kapeikas. Es
atrodu, ka finansu ministrs strādā tikai priekš valsts
kabatas, bet priekš iedzīvotājiem it nekas nav darīts.
Ņemiet piemēram to, kas ir darīts ar namiem. Te
Birkhāna kungs uzstājās un aizrādīja, ka ir izstrādāts
īres likums. Pareizi. Varbūt priekš namsaimniekiem
viņš nav labs, bet kas to piespieda izstrādāt? Mūsu
finansu ministrs ar savu politiku, ka katru dienu
gāja un uzpirka vienu namu, bet kur iedzīvotājus likt,
par to viņš nedomāja. Bij gatavs kāds nams, aiziet
un nopērk, izsviež īrniekus laukā, lai iet kur grib.
Kad budžeta komisija gāja runa par Jelgavas pils at-

jaunošanu, tad vienam pašam Dubinam bij jāaizstāv,
neviena cita irakcija to neaizstāvēja. Aiz kādiem ie-
mesliem ? ls teicu, ja mums kaut Kas ir, tad nevarļaut to sagraut, bet tas ir jāizbūvē. Valdība neko
negrib būvēt. Laikam jaunais Trasuna kungs bij tas,
kurš teica — ārdīsim nost to pili, kam mums viņu
vajaga. Viņš tikai domā par noārdīšanu. To jaunu
var izdarīt ļoti atrn Tagad, ja Imansu ministra
kungs negrib, ka pastāvētu rres liKums, tad viņam jā-
dara ļoti vienkārša lieta: jāatzīmē viena lielāka su-
ma — pilnīgi pietiktu ar 300.000.OUO — namu būvē-
šanai uz Ietiem kredītiem, jūs redzētu, kā cilvēki
buvetu namus, kā viss_ tad būtu nokārtots. Bet kad
cilvēki grib tagad dabūt kredītus uz namiem, tad jūs
tos tomēr negribiet dot. ikur jums ir kaut kas dro-
šāks par namu, uz ko varētu izdot kreditu? Un to-
mēr uz mājam bankas naudu neizdod. Es nezinu kā-
das šeftes tur bankas tiek taisītas, bet uz mājām ne-
viens neko nedod. (R. Kalnings no vietas: „iā taču
ir emisijas banka!") Ja, ja, bet finansu ministra kun-
ga politikai tur ari savs varus. Lai ari ne oficiāli, tad
neoficiāli Viņš tomēr skaitās par priekšsēdētāju. Aiz-
rādījumi laikam gan tiek doti nb_ finansu ministra
kunga. (K. Ulmans no vietas: «Kāpēc Jūs nerunājat
par tirgotajiem ?") rar tirgotājiem es nemaz ne-
gribu runāt, jo jus_ taču negribiet, lai tikdaudz būtu
to tirgotāju. Vispār mušu finansu ministra kungs
lūko izspiest no iedzīvotājiem, ko tik vien var, bet
neko negrib dot Kad nāca mīlestības dāvanas no
Amerikas, kad tas bij nākušas visu laiku, tad ar lie-
lam cīņām man izdevās pierādīt, ka bagātiem cilvē-
kiem vecas_ kleitas _ un vecu zābaku pāri netiks sū-
tīts. Tos suta vidējam šķirām un strādniecībai. Ar
lielam pulem man izdevās panākt, ka šādu mīlestības
dāvanu tiek izsniegts bez muitas 10 kilogramu gadā
tikai tiem, kas ir nabadzīgi, kuri atnes apliecību no
policijas, ka viņi patiešam ir nabadzīgi. Tomēr mūsu
linansu ministra kungs ieskata, ka bez muitas ne-
vienam cilvēkam neko nevar dot. Viņam gan var
tikai kaut ko noņemt, bet ne iedot. Un tā finansu mi-
nistra kungs atkal gudro,_lai kaut ko varētu no ie-
dzīvotajiem izspiest, lai tas mīlestības dāvanas, kas
nak no Amerikas uz Latviju netiktu sūtītas. Ja fi-
nansu ministra kungs vienmēr grib pieturēties pie
tadas_ politikas, tad es viņam gribu teikt, nevediet
bankas nacionālu politiku, dodiet naudu, lai cilvēki
būve fabrikas un majas,_ tad nebūs jāizdod bezdarb-
niekiem tādas sumas, kādas jūs izdodat tagad. Bet
to jus nedarāt. Jus cilvēkus šķirojat, skatāties uz to,
vai viņš ir žīds vai latvietis. Ja viņš ir žīds, lai būvē
fabriku pats ar savu naudu. Es jau vairāk reizes
esmu jautājis, ko grib panāt ar to, ka visus kurpnie-
kus un skroderus grib padarīt par koktirgotājiem. Es
nezinu, ko tāds cilvēks var izdarīt, kas nekā nesaprot
no kokiem un nezin kā jāstrādā. Ir bijuši gadījumi,ka
jusesat pieņēmuši piemēžu izstrādāšanas, koku pār-
strādāšanas tādus inženierus, kas nekā nezin no ko-
kiem. Un kāds nu ir tas gala iznākums? Gala iz-
nākums ir tāds, ka meži ir izstrādāti, bet pelņas nav
nekādas. Tādu politiku tālāk vest šai lietā nedrīkst.
Jūs dodat naudu kaut kuram, ja tik viņš ir latvietis,
kaut ari tāds, kas nekā nesaprot no kokiem, un ne-
pieņemat tādus cilvēkus, kas no kokiem saprot. Tie,
kurus jūs atraidāt, tie nav šodien dzimuši, viņi ir veci
koku tirgotāji. Jūs varat dot kaut vai simts miljonus
no valsts kases, bet ja tas cilvēks nekā no kokiem
nesaprot, tad visa tā nauda aiziet zudumā un ies ari
uz priekšu. Vai tad jūs domājat, ka jūs piemēram
dodat naudu koku izstrādāšanai kādam žīdam,ka tad
viņš pats visus darbus izpildīs. Nē, neviens tāds žīds
pats necērt kokus, neviens žīds pats kokus neved,
neviens žīds pats kokus nepludina uz Rīgu un ne-
viens ari pats nesazāģē baļķus. Neviens to pats ne-



159 Latvijas Republikas Sa^imašj^- s es
ii

a s 6'. sēdē 1924. gak 8. majjā. JfiQ_

dara Priekš tam tiek pieņemti vairāk simti latviešu
strādnieku,kuri nocērt koKus, sazāģē, izveaļaUka_no
meža, prom uz Rīgu. i le ir visi latvieši, Kas straaa
un ta tad jūs nedodat naudu tam zīdam, bet jus do-
dat to naudu pneKs strādniecības. Jus tomēr to ne-
ņemat vēra un douat naudu labaK laiviesam, Kaut ari
viņš neKa nesaprot no KOKiem. Protams, tāda ga-
dījuma, ja tas cii-veKs nav speciālists, tad visa ta
nauda iet zuuuma. Latvijas oanKai caur to peiņas
neKadasnavunjatagad Latvijas banKa meģmaiu ua-
oūt to naudu no viņiem atpakaļ, iekasēt, tad viņai tas
izdotos, ls varu teiKt, ka Latvijas banKai peļņas nav
neKādas. Ta ir tā jūsu nacionāla politiKa. icreiz,
Kad Dija Ulmaņa valdība un Kad viņš gnoeja ievest
koku monopolu, tad es vairāk reizes viņam aizrādīju,
Ka no koKu monopola nekas neiznāks, ls aizrauiju
viņam, Ka tas neder. Un Ko tagad pierāda praKse ?
Tā pierāda, ka valstij peļņas nav neKadas un vai tie
Koku tirgotāji pasi ari Ko pelna, par to es šaubos. Ls
šaubos par to, vai Kāds no KoKtirgotajiem bus šogad
Kādu rubli nopelnījis. (V. Bastjānis no vietas: ,aoKu
tirgotāji daudz pelna!") Jus jauneKo par tirgošanos
ar Kokiem neziniet, bet jasociāldemokrātiem pašiem
būtu kāds koktirgotajs, tad viņi butu labaKi zinājusi
Kā ir ar Koku tirgošanos. Tiek apgalvots, ka nopelna
25 un pat vairāk procentes un to visi zin, bet kad
tirgotājs pazaudē, tad neviens nezin, viņš nevienam
nestāsta, citādi banKa naudu nedod (smiekli). Viņš
noslēpj, ka pazaudējis, un tas ir fakts, (sauciens no
labās puses: „Kāpec žīdu bankas neiet!"), tapec
ka tur ari dārgi, ir latviešubankas un ne tikai žīdu
bankas, kur jāmaksā 2% mēnesī, un to viņš nevar
samaksāt, jo no tirgošanas ar kokiem nevar nopelnīt
M$. Kokus var vienreiz apgrozīt gadā,_ tas nav ta
Kā citakāda būšana, ko var apgrozīt vairākas reizes.
Te 24% nav iespējams nopelnīt. (E. Birkhāna starp-
sauciens.) Man jāaizrāda. JumsBirkhāna kungs, Ka
no mums nodokļi neienāk tapec, ka visus_ nodokļus
saņem banka. Visi tirgotāji un rūpnieki strada priekš
bankām, bankas saņem viņu peļņu. Ja mušu finansu
ministra kungs grib, lai attīstās mušu tirdzniecība un
rūpniecība, tad viņam vajadzētu rūpēties, ka neizietu
nauda citām bankām unka neņemtu 2% mēnesī. Es
zinu, ka bez tam ir cilvēki, kuri ņem pat 5% mēnesī.
Vai ir iespējams tik daudz nopelnīt? (Sauciens no
vietas: „Vai tie ir žīdi?") Kadi_ cilvēki tur ir, es ne-
zinu, bet tur ir ari latviešu_cilvēki, kuriem ir kredits
latviešu bankās un kuri vēlāk saņem 3% un 4/„%..
Tādu cilvēku ir daudz. Tāda ir jūsu nacionāla politi-
ka. Es saprotu, ka jūs pabalsties Braunu, viņam ir zā-
ģētava bija priekš kara, un ir vel citi koku tirgotāji,
tiem tāpat vajaga. Bet speciālistiem, kuri zin, jus
naudu nedodiet, bet gan kaut kādam skroderam vai
kurpniekam, tādēļ vien, ka viņš.ir latvietis. (E. Birk-
hāna starpsauciens.) Jā, kurpnieks, priekš kurpju iz-
gatavošanas ir labs un priekš bikšu šūšanas atkal
skroders ir labs. (Finansu ministrs atstāj zaļi.) Man
būtu daudz ko runāt pie finansu ministra kunga
politikas, bet uzreiz negribu viņu sakaitināt, viņš ir
tikai SVa mēnešus par ministri. Finansu ministra
kungu es negribu sakaitināt, jo viņš jau iet prom. Es
gribētu runāt, lai viņš ari dzirdētu. (R. Kalninga
starpsauciens: „Es jau neeju prom, es dzirdēšu. Es
stāvēšu pie durvīm!") Tālāk es gribu aizrādīt uz to,
ko šeit teica Birkhāna kungs, ka linu monopols, kas
pastāv mūsu valstī, ir absurds pilnīgā mērā, no šī linu
monopola valsts nekā nepelna. (Smiekli.) Arveds
Kalniņa kungs smejas, bet viņš nekad linu tirgotājs
nav bijis un nekā no tam nezin. (Starpsauciens.) Lat-
galieši ari nedod žīdiem, tie ir tikai starpnieki, viņi
saņem tos punktus un tad nodod žīdiem, tikai starp-
uauda ir jāsamaksā vidutājam. Jums tagad ir mo-
nopols, bet cik valsts pavisam nopelna? Es jums
varu teikt, itin nekā. Bet jabūtu privātās rokās, tad,

es varu teikt, par nodokļiem, zīmogmarkām un vek-
seļu oianKam vaisuj butu īenacisuaudz vairāk, ir ?
pareizi, Ka uirknana Kungs aizrādīja, ka zemnieki
Lrešo daļu no unu vertioas samaksa Ka nodokli. Ke-
dziet, kas ir pnvattirgoiajs un kas ir valsts. J^nva-
tais tirgotājs nopērk 1111us lielāka daudzumā, viņš ne-
var noteikt, kādas cenas katrreiz ir. Ja nu vēīākuz-
reiz cenas Krīt, tad viņš ir spiests pārdot daudz lētaK
un viņam rodas zaudējumi. _ Jūs domājiet, ka katru
reizi uzņēmējs pelna.'' Ja tā butu, tad jau viņi nezi-
nātu, Kur naudu likt. Bet var sacīt, ka ļoti bieži ga-
dās tiem ari pazaudēt,bet to jus nevariet iedomāties
janu tā gauas, ka tirgotājs ir iepircis linus un cenas
Krīt, tad lauksaimnieks no ia necieš, viņš ir jau savus
unus pārdevis par labu cenu. uet tagad, ja mes jū-
tam, Ka cenas saK Krist, vaiuiba tad taču no savas
kabatas neKo nepieneK un zemnieKiem aprēķina ze-
māku cenu. Tā tad valsts strādā tikai uz zemnieka
rēķina, ls saprastu, ja cenas celtos, tad liktu klāt un
jakristos, tad ņemtu nost. Liet tā jau nedara. _ ne
tirgotājiem tas oūtu savādi. iie viena maksa tik
uauuz, pie otra tikaauaz, pie viena ir tāda konjunktū-
ra, pie otra tāda, pastāv zināmakonkurence, bez tam
tirgotājs var aiziet vienā, otrā vietā un nokārtot da-
žādas lormalitates, var noslēgt līgumus, ar vardu sa-
kot, var dabūt vairāk kā valsts dabū. Tā kā es varu
teikt, ka tagad 110 linu monopola valsts nekā nenopel-
na. 1as tikai tāds biecns vien ir. Ls varu teikt, ka
žīds dabūs vairāk kā valsts, jūs baidāties atcelt linu
monopolu, ka tau židi nopirks visus linus. Gadu vai
divus gadus atpakaļ, kad bija runa par linu monopola
atcelšanu un nodošanu linu centram, tad jaugandrīz
visi tam piekrita, kur žīdu iekšā nav. Bet kad iet
runa par linumonopola atcelšanu un nodošanu privā-
tiem tirgotājiem, tad jūs visi esot tam pretim, lai gan
valstij būtu tas izdevīgāki. Jūs baidāties, ka linu
tirdzniecībā būs iemaisīts ari kāds žīds.

Tagad pāriesim uz zemkopības ministriju. Es
gribu aizrādīt uz zemkopības ministrijas politiku.
Uribu jautāt vai vasarnica ari vajadzīga bezzemnie-
kiem. Ja atņem kādam īpašniekam viņa vasarnīcu
un atdod kādam rakstniekam vai citai kādai augsti
stāvošai personai, vai tas uzlabo Latvijas valsts stā-
vokli? Kādu politiku ved zemkopības ministrija? Ja
piemēram kāds žīds nopircis 40 vai 50 gadus atpakaļ
vasarnīcu, viņam to ņem nost un nodod kādam rakst-
niekam, kurš jūrmalā nekad nav dzīvojis. (Smiekli.
R. Lindiņa starpsauciens.) Es nezinu, vai Jūsu roka
ari tur nebija klāt. Tie nav ārvalstnieki. Piemēram,
ir firma Eeītelberg, kura pazīstama visā pasaulē. Vi-
ņai atņēma vasarnīcu un atdeva to kādam profeso-
ram. Ja avizēs lasa vienkāršie cilvēki, ka var at-
ņemt tā vienkārši, kā lai viņi skatās uz žīdu mantu?
Iznāk tā, ka ar žīdiem visu ko var darīt. (Starpsau-
ciens.) Kam nepiederēja? (Starpsauciens: „Feitel-
bergam!"! Tad jūs švaki pārziniet likumu. Es jums
pierādīšu, ka pēc tam, kad „Rigasche Rundschau'a"
rakstīja par šo gadījumu, tad zemkopības ministrija
atdeva vasarnīcu atpakaļ. Vai tad zemkopības minist-
rija strādāja pret likumu? Vai tad viņa var atņemt at-
pakaļ un nodot to vasarnīcu kam grib? Tāpat par ci-
tām vasarnīcām; es varu minēt ari kādu Halsmani,
kurām ari atņēma vasarnīcu, bet vēlāk senāts atrada
par iespējamu viņam to atdot atpakaļ. Tad es va-
rētu minēt vēl kādu Dr. Levenbergu, bet es negribu
ilgāk par to runā. (Sauciens pa kreisi.) Redzat, kun-
gj, tāmēs gribam pierādīt, ka vajaga audzināt tautu,
ta mes audzinām, ta jāskatās uz īpašuma tiesībām.
Ja mēs vienā otrā gadījumā dzirdam par to, ka ie-
rēdņi ņem kukuļus, tad vhn to dara tāpēc, ka viņi
zin, ka pie viņiem nāks žīdi un 110 žīdiem var plēst.
Pie visa tā mēs paši esam vainīgi un tāpēc mēs izau-
dzinām tādus ierēdņus. Kad griežas kāds pie centrā-
las zemes ierīcības komitejas, tad vispirms tiek ap-
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skatīts, kas lūgumu iesniedz un ja iesniedzis kāds
žīds, td ir skaidrs, ka tas jānoraida. To es varu pie-
radīt. Ja ir kādi strīdi starp latvieti un žīdu, tad
nav šaubu par to, ka latvietim vienmēr būs taisnība.
Ņemsim Viļakus. Tur visa zeme pieder muižniekiem.
'Tur cilvēki ir būvējuši mājas uz savas zemes, nedo-
mādami par to, ka kādreiz viņiem to var atņemt. Ja
tagad izdod likumu, ka muižnieku zemes atsavinā-
mas, jo zeme ir vajadzīga bezzemniekiem, tad to vēl
var saprast. Bet dažiem atņemtas mājas, kuri paši
visu mūžu pie tā strādājuši, lai tās uzbūvētu un uz-
turētu kārtībā, un atdod tagad tās tiem, kas tur nekad
nav dzīvojuši. To es vairs nesaprotu. Ņemsim atkal
tas pašasViļakas. Tur kādam V... ir iedotas mājas,
kuras piederēja līdz šim kādam žīdam. Tās tiek at-
dotas tādai personai, kura nekad Viļakos nav dzīvo-
jusi. Ir daudz tādu gadījumu, kur zemkopības mi-
nistrija atļāvusi muižniekiem pārdot savas mājas
talak. Neskatoties uz_ to, ka cilvēks pats pūlējies,
lai uzbūvētu savas mājas, centrālā zemes ierīcības
komiteja visu to atcel, atņem līdzšinējam īpašniekam
un atdod_ kādam svešniekam. Sakāt, ko lai domā
visi cilvēki, visi ierēdņi, kas redz tādu nepareizu
rīcību. Ja atņemzemi un mājas muižniekam, kurš
varbūt pats nav būvējis, tur ir citādi, bet ir ari daudz
nabadzīgu cilvēku, kuriem zeme atņemta-un tiklīdz
nāks centrālā zemes ierīcības komitejā kād?-!žīds, tad
neskatoties

^
uz to, ka tur sēž dažādi laudišf"nb dažā-

dam partijām un grupām, žīdam lūgumā^vienmēr
i tek noraidīts. Un ko lai mēs, tautas priekšstāvji, ja
atnāk tādi cilvēki, viņiem atbildam? Viņš prasa, kā-
pēc? Es dzīvoju 40 gadu, kāpēc man to nepiešķir,
bet piešķir kādam krievam Gusevam, kas tur nav
dzīvojis. (G. Reinhards no vietas: „Tādēļ balsojiet
par atlīdzību!". Nik. Kalniņš no vietas: „Kas tad tā
par atlīdzību?") 400 rubļu, tā ir atlīdzība? Ja es
butu pacientsun jums samaksātu par vizīti 5 kapei-
kas, vai tadjus tās saņemtu no manis? (Jautrība un
aplausi.) Jus nevariet zināt, kā es esmu balsojis, jo
balsošana taču bij aizklāta. Ja jūs esiet eņģelis un
stāviet tuvu dieviem un ziniet, kas notiek, tad tā ir
cjta būšana. Tā ir mūsu nelaime, ka mēs vedam
tadunacionalu politiku, kur nacionālā, politika aiziet
tik tālu, ka nonāk pie šovinisma. Šķirt nacionālismu
no šovinisma ir briesmīgi grūti. Tas aiziet tik tālu,
ka nav vairs robežu. Nebija nekādi attaisnojuši do-
kumenti, kāpēc vasarnīcas atņemtas. To neviens
nevar attaisnot. Pat ministris privātās sarunās aiz-
rādīja, ka tas gan nav bijis pareizi. Kad runāja ar
zemkopības ministri, viņš ari sacīja, ka .tas gan nav
bijis vajadzīgs. Kā tad lai skatās vēl atsevišķi di-
rektori, kuri sēž ministrijā, kā lai rīkojās vienkārši
ierēdņi? Man pašam bij gadījums, kur Ludzas ap-
riņķī kāds žīds Žerdins nodzīvojis 40 gadus vienā
mājā. Bet tas ir žīds, viņu ārā pa durvīm un ielikts
cits. Tagad es gāju lūgt tikai, lai atļautu, kamēr se-
nāts izlemj, kam pieder māja, tur uzturēties. Es iz-
dabūju no direktora kunga šo atļauju, bet kad to uz-
radīja inspektoram, tad inspektors nekādu papīri ne-
pieņem, lai ari tur būtu direktora paraksts. Viņš pa-
saka, ej ārā, un ja 24 stundās neiziesi, tad izsviedīs
ar policiju. Tā respektē mūsu likumus. Attiecībā uz žī-
diem likumu vairs nav. Tādu politiku jūs, kungi,
vediet. Labākā gadījumā jūs ciešiet klusu un palai-
ziet visu to garām. (G. Reinhards no vietas: „Bal-
sojiet par atlīdzību!") Ja nāks jautājums par māju
atlīdzību, tad mēs balsosim. Vēl kādu piemēru. Ve-
lanos bij kāda māja, kura agrāk piederējusi policijai,
laikam kādus 40 gadus. Tagad tā piešķirta kādam
Pušķainam, kas to tūliņ dabūjis bez vārda runas, lai
gan pilsētas valde šai mājai bij daudz pielikusi re-
montiem u. t. t. Turpat tālāk bij 2 židi. Viens no
viņiem Meiše Dondins bij samaksājis muižniekiem

KrājumāSaeimas Stenografiski
birojā Rīgā, Jēkaba ielā J& 11.1

500.000 — tam atņēma viņa māju bez vārda runas.
'Tas taču bij žīds, kāpēc tad neņemt. Un viņam at-
ņēma viņa māju tāpēc, ka šis nelaimīgais cilvēks
saucas Meiše Dondins. Es jums varētu pievest sim-
tiem šādu_ piemēru. Kāds cits nāca un lūdza, lai pa-
līdz izdabūt viņam viņa taisnību. Bet visur pasacīja,
ka neko nevarot darīt. Zemkopības ministrs pasa-
cīja, ka viņš neko nevarot darīt, jo centrālkomiteja
ta esot nolēmusi un beigu beigās viņš nedabūja to,
ko gribēja. Kad gāja runa par baznīcām, izrādījās,
ka visām baznīcām tiek doti pabalsti, tik žīdiem vien
ne. Pagājušā gadā es jautāju budžeta komisijā, kā-
pēc žīdu baznīcai nekas netiek dots. Man aizrādīja,
kapec es neesot laikā griezies ar iesniegumu pie mi-
nistru kabineta. Es piekritu, ka formelu apstākļu dēļ
šoreiz žīdiem nevar neko dot un balsoju par visām
citām baznīcām, tās dabūja un es gaidīju līdz šim
gadam. Tagad es iesniedzu priekšlikumu iekšlietu
ministrijai laika. Ta to iesniedza ministru kabine-
tam. Bet kas nu bij? Visiem tika doti pabalsti baz-
nīcām, žīdiem vien kabinets šo pabalstu bij nostrīpo-
jis. Ko tas nozīmē? Kāpēc, sakāt man, kāpēc?
Vai mes nesamaksājam nodokļus? Es domāju, no-
dokļu inspektors ņem no žīdiem procentuāli vairāk
nodokļu nekā no citiem. Un tomēr mūsu baznīcai
pabalstu nostrīpo. Citiem visiem var dot, bet žī-
diem, tiem nē. Tad pasakāt man, kāpēc tas tā? Uz
to nekādas atbildes nāv. Vienīgi žīdiem neko neva-
jaga dot.

Tā es varētu runāt vēl divi stundas no vietas un
pieradīt kāda ir jūsu rīcība attiecībā pret žīdiem. Es
gan velētos, lai šī reize būtu pēdējā, kur man jārunā
par žīdu jautājumu. Es_ gribētu lai mūsu demokrā-
tiska valdība, jo tā saucās par demokrātisku — dar-
bos gan šo demokrātismu mēs neesam redzējuši —
ari darbos pierāda, ka viņa ir demokrātiska un no-
vērš tās nebūšanas, kas notiek attiecībā pret žīdiem,
lai es kā žīds strādādams budžeta komisijā, kur es
esmu pilnīgi bezpartejisks, varu kāpt uz šī katedra
un runāt tikai par valsts budžetu un ne par ko citu,
lai nebūtu man jātaisa valdībai- pārmetumi. Es gan
gribētu to sagaidīt — nezinu vai to sagaidīšu — lai
demokrātisms tiktu izvests dzīvē ne tikai vārdos
vien, bet ari darbos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Veržbickim.
J. Veržbickis (poļu savienība, runā krieviski):*)

Tautas priekšstāvju kungi! Es atļaušos sev, tāpat
kā pagājušā gadā, vispārējās budžeta debatēs attē-
lot jums mūsu valsts poļu tautības, par kuras priekš-
stāvi man ir tas gods šeit būt, pilsoņu tiesisko un
ekonomisko stāvokli. Ja jūs, deputātu kungi, varētu
atjaunot savā atmiņā visu to, ko es pagājušā gadā
teicu par mūsu stāvokli, tad jūs atminētos, ka es vi-
ņu apzīmēju kā zemākas pilsoņukategorijas stāvokli,
kā padēla stāvokli ģimenē. Tāds stāvoklis mūsu
valstī beidzamā gadā nav nemaz uzlabojies, varētu
pat teikt, ka ir noticis pretējais. Loti raksturīgs ir
tas apstāklis, ka nav piegriezta it nekāda uzmanība
gadu atpakaļ sacītam, nav sperti absolūti nekādi soļi,
lai uzlabotu mūsu stāvokli, lai novērstu pilnīgi no-
vēršamus defektus, uz kuriem jau toreiz tika norā-
dīts. Viss sacītais, tā sakot, ir aizgājis garām tām
ausīm, kam vajadzēja to dzirdēt un kas varēja uzla-
bot mūsu stāvokli. Bet piegriezīsimies pie lietas.
Ņemsim, piemēram, polu skolu stāvokli valstī. Viņu
skaits ne tik vien palielinājies, bet ir noticis pavisam
pretējais: viņas ir vēl sarukušas jau tā savā nelielā
skaitā. Bet taču neviens no jums,kungi, nesacīs, ka
ir atkritusi vajadzība pēc jaunām skolām. Katrs no
jums ļoti labi zin, ka mūsu tautā pieaug analfabētisms
un tumsība. Ir vajadzīgas jaunas skolas, bet viņu

*Runātāja atreferējums.
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nav. Ar to vēl nepietiek. Tur, kur viņas ir, poļu
vecākiem bieži savus bērnus jāatsauc no skolam,_ jo
no turienes izdzen mātes valodu. Blakus tam māk-
slīgi kultivē- tā saucamās baltkrievu skolas, kur mā-
cības pasniedz pa lielākai daļai krievu valoda. Tāda
kārtā galīgi tiek sakropļota mušu nacionālo skolu
ideja, kādam skolu tipam neilgi atpakaļ piekrita ari
mūsu izglītības ministra kungs, un skolas tiek pār-
vērstas par politisku ieroci. Ilūkstes apriņķī rada
veselu tīklu jauktu skolu, kur mācības notiek dažādas
valodās priekš dažādu tautību bērniem. Šīs skolas
atrodas skolu departamenta vispārējas nodajas pār-
ziņā. Izglītības ministrim nav iespējams skatīties
pakaļ mācības nostādīšanai šinīs_skolas. Skolotājus
ieceļ bez mūsu skolu nodaļas pārziņa piekrišanas.
Bieži skolās ar citu mācības valodu, ievērojot to, ka
viņās nospiedošais vairums ir polu bērnu, ieved poļu
valodas pasniegšanu, bet to bieži uzdod personai, kas
šo valodu gandrīz pavisam nepazīst un to ienīst.
Tāpēc nebrīnāties, deputātu kungi, ka vecāki atsauc
savus bērnus no tādām skolām. Giti turp pavisam
nesūta savus bērnus un labāk pieņem tiem mājskolo-
tājus, kas, lai gan paši dažreiz nav stipri zinātnes,
tad tomēr māca jauniesācējus viņu mātes valoda.
Te ir vietā atminēties to strīdu, kas ir latgaliešu un
poļu starpā attiecībā uz bērnu piederību pie vienas
vai otras tautības, skatoties pēc ģimenes uzvārdiem.
Skolu priekšniecība, tāpat kā policijas vara, ļoti bieži
izšķir šo jautājumu ļoti vienkārši: latgaliešu uz-
vārds, tā tad ari bērns pieder pie šīs tautības. No ta
seko,ka viņam jāmācās latgaliešu skolā. Viņa nodo-
šana polu skolā tiks uzskatīta kā „polonizacija", kaut
ari viņa vecāki latgaliski neprastu un par savu mā-
tes valodu uzskatītu polu valodu. Tādu prātošanu
varētu nosaukt par naivu, ja viņa nestu tikai priekš-
niecības „atklājumu" raksturu. Bet nelaime ir tā, ka
šādiem «atklājumiem" seko represijas. Bet kurš no
jums, kungi, nezin, ka Latgalē ir sajaukušies, saau-
guši kopā vietējie un polu iedzīvotāji. Tur ir tikpat
neiespējami izšķirt tautības pēc uzvārdiem, cik grūti
tas ir izdarāms šeit, kur sajaukušies latvieši ar vācu
iedzīvotājiem. Jūs taču mūsu Saeimas latviešu de-
putātus, kuriem ir vācu uzvārdi, nenoturēsiet no-
pietni par vāciem tikai tāpēc vien, ka viņiem ir vācu
uzvārdi. Ir interesanti atzīmēt, jakādam latgalie-
tim ir tīrs poļu uzvārds — un tādu gadījumu ari nav
maz — tad nevienam vēl neienāk galvā pieskaitīt
viņu pie poliem. Mēs loti labi saprotam, ka latviešu
valoda mums šeit jāmācās varbūt vairāk kā poļu, un
pēc tā mums ari jācenšas, bet mēs vienmēr protestē-
jām un protestējam, ja pat no bērnības kroplos poļa
bērna dvēseli tikai tāpēc vien, ka viņam ir latgaliešu
uzvārds, ja viņu tāpēc vien piespiež mācīties ābeci
svešā valodā. Bet strīdus jautājums ir par baltkrie-
viem. Par to es plaši runāju vēl pagājušā gadā. Ta-
gad tikai atzīmēšu, ka šinī strīdu vietējā, pa daļai ari
centrāla valdība nenostājās mūsu pusē. Veselus pa-
gastus atzīmēja pasēs un ari statistiskos datos kā
baltkrievu .pagastus, neskatoties uz pašu iedzīvotāju
protestiem. Šī pati politika, kā jūs to tūliņ dzirdēsat,
turpinājās vel līdz šim laikam Ilūkstes apriņķī. Ne-
pietiek ar to, ka šī politika pārkāpj mūsu neapstrīda-
mas tiesības patstāvīgi noteikt savu tautību,ka šī po-
litika mums atņem vajadzīgo skolu skaitu un procen-
tos no Kultūras fonda, bet šī politika ir vērsta ari pret
mušu tiesībām nākotne, jo_atkarībā no mūsu tautības
daudzuma valstī bus nostadītaari kultureli-naciona-
las autonomijas tiesību attiecināšana uz mums.

Mums pašiem jauir skaidrs, ka faktiski no mūsu
tautības ir daudz vairāk iedzīvotāju nekā tas skaitās
oficiāli, pateicoties pievestiem pamazināšanas paņē-
mieniem. Vispārējais mušu skolu stāvoklis tālu nav
apskaužams un liek mums daudz, daudz labāk ko vē-

lēties. Kas attiecas uz vispari ekonomisko poļu tau-
tības pilsoņu stāvokli sakarā ar agrāras relormas
izvešanu, tad še jāsaka, ka tas stipri mainījies uz
slikto pusi. Es nerunāšu par daudzu zemes nekusta-
mu īpašnieku izputināšanu sakarā ar šo reformu.
Taskatram ir saprotams __ un skaidri redzams, jbs
apstāšos tikai pie citām mūsu lauksaimnieku grupām
un pirmā kārtā pie agrāk lielās poļu_ tautības arenda-
toru grupas. Šiecilvēki savā vairumā ir atrauti no ze-
mes. Likums piešķir viņiem jaunas saimniecības no
zemes fonda tikai tanī gadījumā, ja beidzamā vietā
viņi ir rentējuši zemi ne mazāk ka 20 gadus. Jums,
kungi, ir saprotams,, ka tādu laimīgu ir ļoti. maz, jo
ne pie katra muižnieka varēja arendators šādu laiku
nodzīvot un ne katrs muižnieks varēja rentēt vienu
un to pašu objektu uz šādu laiku un tai pašai per-
sonai. Bez tam vēl 1915. gadā pievirzījās Ilūkstes
apriņķim un Latgalei tuvu irontes kaujas linija,_kas
iztraucēja un izdzina daudzus rentniekus no iesede-
tām vietām. Kad sākās zemes piešķiršana šai perso-
nu kategorijai, tad izrādījās, ka viņu var piešķirt ļoti
nedaudziem. Pārējie retnieki, kas veselām paau-
dzēm pēc savas profesijas ir bijuši zemkopji un kam
ir bojāts priekš mūsu laikiem dzīvais un nedzīvais
inventārs, ir palikuši bez zemes. Tikai laimīgākie
no viņiem ir atraduši sev jaunus nelielus zemes ga-
balus ko rentēt, pie kam rentes noteikumi gandrīz
visur ir izrādījušies daudz grūtāki nekā agrāk. Ari
činšenieku stāvoklis mūsu miestiņos ir palicis slik-
tāks. Noticis tas ir taisni tāpēc, ka no savu nelielo
zemes gabalu gandrīz īpašnieku stāvokļa (viņi gan-
drīz neko agrāk nemaksāja muižniekiem), tie sa-
karā ar agrārās reformas izvešanu ir pārvērtušies
par to pašu zemes gabalu rentniekiem no valsts ze-
mes fonda. Poļu laukstrādnieku stāvoklis bijušās
lielās saimniecībās tagad ir tik tālu pasliktinājies, ka
ar viņiem ir sākusi komplektēties bezdarbnieku ar-
mija pilsētās. Tam ,kas ir palicis sādžā, ir ņemta ie-
spēja turēt lopus un apsēt ar labību un kartupeļiem
priekš sevis muižnieku zemi, kā to agrāk praktizēja.
Tam jākalpo jau uz sliktākiem noteikumiem pie jau-
niem sīksaimniekiem. Bet sakarā ar gandrīz vis-
pārīgo šī ^ada neražu, vispārējais lauksaimnieku stā-
voklis mūsu valstī, kā jūs ziniet, acumirklī ir ļoti
grūts.

Jau tālu nav apskaužams mušu stāvoklis izglī-
tības un ekonomiskā laukā, tad daudz sliktāks ir polu
tautības stāvoklis pilsonisko un vispār politisko tie-
sību laukā. Šinī laukā mēs esam nostādīti pilnīgi bez-
tiesiskā stāvoklī Ilūkstes apriņķī, kur ticīgi „strādā"
neilgi atpakaļ turp pārceltais pazīstamais apriņķa
priekšnieks Prauliņa kungs. Tālāk es runāšu ne ar
vārdiem, bet ar dokumentiem. Man priekšā ir sa-
raksts, kuru es daru zināmu.

Ilūkstes apriņķa Sventes pagasta vecāku sa-
raksts, kas lūdz, lai atvērtu Sventes muižā polu pa-
matskolu.

1. Jānis Adamovičs, Sventes muižā, 3 bērni, po-
lis; pagasta valdes pases Nr. 10486, paraksts.

2. Boleslavs Maculevičs,Kirsanka māja, 3 bērni,
polis; Svent. pag. pases Nr. 1164, par viņu parakst.

3. Juzefa Limanovska, Limanova mājā, 1 bērns,
polis; pases Nr. 9708, par viņu paraksts.

4. Ludviķis Vanaks, Gornaja mājā, 4 bērni, polis;
pases Nr. 10164, paraksts.

5. Marija Labuce, Limanova mājā, 4 bērni, po-
lis; pases Nr. 1344, paraksts.

6. Jozefs Tablevičs, Bundišķos, 2 bērni, polis;
pases Nr. 1499,neprot rakst, cits parakst.

7. Antons Zavadskis, Bundišķos, 2 bērni, polis;
pases Nr. 709, paraksts.

8. Antons Raubiško, Bundišķos, 1 bērns, polis;
pases Nr. 839, paraksts.
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9. Josifs Jagelovičs, Bundišķos, 1 bērns, polis:
pases Nr. 64, paraksts nav.

10. Tekla Riten, Svirķu māja, 3 bērni, polis; pa-
ses Nr. 485, cits par viņu.

11. Valerija Mikevič, Tanefeldos, 1 bērns, polis;
pases Nr. 1525, paraksts.

12. Marija Mikevič, Tanefeldos, 1 bērns, polis;
pases Nr. 1440,paraksts.

13. Ignatijs Sjucillo, Beļmuntos, 4 bērni, polis;
pases Nr. 1451, paraksts.

14. Justins Čerņevskis, Beļmuntos, 1 bērns, po-
lis; pases Nr. 1316, paraksts.

15. Josifs Vasilevskis, Sventenē, 3 bērni, polis;
pases Nr._ 1557, paraksts.

16. Jānis Zaranovskis, Svirķu mājā, 1 bērns, po-
lis; pases Nr. 156, paraksts.

17. Klementijs Lossovskis, Tirubi, 2 bērni, polis;
pases Nr. 1857, paraksts.

18. Malvina Love, Tirubi, 1 bērns, polis; pases
Nr. 1477, paraksts.

19. Andrejs Gurskis, Sventenē, 3 bērni, polis;
pases Nr. 319, paraksts.

Kopa 37 bērni.
Daudzas apriņķu skolas valdes devušas attiecī-

ba uz mums — poļiem rīkojumu, prasīt no mums pa-
gastu valžu apliecības par lūdzēja tautību. Šādakār-
tība, garam ejot jāatzīmē, nav piemērota ne vienai
citai tautībai. Uz kādas personas lūgumu, kas pa-
rakstījusi šo rakstu, apliecināt pagastu valdē viņas
tautību, sekoja šāda rakstiska atbilde:

„Pilsoņam Ignatam Sincillo.
Ta ka no saraksta, iesniegta no Jums dēļ

pilsoņu tautības apliecināšanas, nav redzams,
kādam mērķim tas vajadzīgs un bez tam pagasta
valde trūkst noteiktu ziņu par minēto pilsoņu
tautību, saraksta apliecināšana šimbrīžam naviespējama.

Sventē, 1. martā 1924. g. Nr. 2000.
Pagasta priekšnieks: Butkevičs.

Darbvedis: (paraksts nesalasāms).
Kā redziet, pagasts atsakās izpildīt lūgumu aiz

ta iemesla, ka viņam it ka nav zināms, kādam mēr-
ķim saraksts_ sastādīts (kaut gan tas tur ir skaidri un
noteikti aizrādīts), un bez tam vēl pagasta valdei it
ka trūkstot ziņu par vecāku tautību! Izrādās, ka tau-
tības nosacīšana nav pašu pilsoņu, bet pagasta ad-
ministrācijas darbs! Domādams, ka pāri pārim cī-tīgo pagasta valdes aizgādniecību par pilsoņiem va-
rēs novērst tikai ar iekšlietu ministra kunga starp-
niecību un līdz ar to reiz par visām reizēm pienācīgi
paskaidrot vietējai administrācijai par pilsoņu tiesī-
bām pašiem noteikt savu tautību bez priekšniecības
aizgādniecības, es šī gada 19. martā griezos ar at-
tiecīgu lūgumu pie iekšlietu ministra kunga, kurā pa-matīgi aprakstīju zināmo gadījumu un lūdzu dot vie-
tējai administrācijai attiecīgu paskaidrojumu. Mana
lūguma teksts ir šāds:

„Aup-sti godātam iekšlietu ministra kungam.
Pie jaunu polu tautības pamatskolu dibināšanas

vairāki vietējie našvaldības orgāni pieprasa piestā-
dīšanas apliecības vietējas pagasta valdēs par bērnu
vecāku piederību pie polu tautības. Nerunājot jau
par to, ka šāda apliecību pieprasīšana nav likumīga,
ka neparedzēta Latvijas Tikumos un nepiemērojama
ari pie citu Latvijas mazākuma tautību skolu dibi-
nāšanas, es šeit gribu aizrādīt uz pretlikumībām, kā-
das tiek pielaistas no nagastu valdēm Latgalē pie
augstāk minēto apliecību izdošanas. Latgalē un Ilūk-
stes apriņķī bij gadījumi, kad vietējās pagasta val-
des kategoriski atteicas izdot pieprasāmās apliecī-
bas, lai gan pieprasītāji stingri aizrādīja, ka viņi ir

po'u tautības; bij ari gadījumi, ka tādiem pieprasītā-
jiem ka pamats apliecības neizdošanas tika pievests

? no pagasta valdes aizrādījums, ka viņi ne ir poļi, bet
citas kādas tautības, vairākos gadījumos — balt-
krievu. Tiem, kuri pret šo protestē, aizrādīdami
pretējo, tiek paskaidrots, ka viņu cenšana ir pret-
valstiska un viņi tiks uzskatāmi par pret valsts no-
ziedzniekiem.

Tagad man ir zināms konkrētais gadījums, kur
pagasta valde atteicās izdot apliecību par piederību
pie poļu tautības tādiem pilsoņiem, kuri pasēs ir atzī-
mēti par poļiem. Larliecinaties par šo Jūs, ministra
Kungs, variet no šekiat pieliktiem:

i. saraksta poļu tautības bērnu vecākos Sventes
pagasta, Ilūkstes apriņķa, kurā viņi prasa dibināt
poļu pamatskolu un pašrocīgi parakstītā lūgumā uz-
dod sevi par poliem un pieved pasu Nr. Nr., kurās
viņi atzīmēti ka poļu tautības.

2. atbildes, Sventes pagasta valdes, no 1. marta
š. g. Nr. 2000, kur pagasta valde atteicas apliecināt
prasītāju parakstus, motivēdama,ka sarakstā neesot
uzdots viņa mērķis (kas atklāti pretrunā pret patie-
sību, jo saraksta tieši ir uzradīts viņa mērķis), kā
ari „pagasta valde trūkst noteiktu ziņu par minēto
pilsoņu tautību".

pēdējais pagasta valdes motivs skaidri pierāda,
ka pec viņas domam tautību var noteikt ne paši pil-
soņi, bet tikai patvarīgi pagasta valde, neskaitīda-
mies ar pilsoņu aizrādījumiem, pieskaitīt viņus pie
vienas jeb otras tautības pēc saviem ieskatiem.

Ministra kungs! Vai nav šis gadījums skaidrs
pierādījums neskaitīšanas ar elementariskām pilsoņu
tiesībām un atņemšanas viņu likumīgu pilsonisku ci-
viltiesību. Man nav zināms, uz kādiem aizrādīju-
miem pamatojas pagasta_valdes augstāk pievestiem
līdzīgos gadījjunos, bet vel reiz kategoriski varu ap-
liecināt, katadu gadījumu ir vairāk. Esmu pārlieci-
nāts, ka pec Latvijas likumiem tādi gadījumi pie
mums nedrīkst but pielaižami.

Es gribu ticēt, ministra kungs, ka no augstāk
pievestiem gadījumiem bus_ izvestas attiecīgas kon-sekvences, ka ari ka vietējām iestādēm un amatapersonām tiks doti paskaidrojumi, ka jautājumā par
tautības noteikšanu katram pilsoņam ir tiesība pie-
skaitīt sevi pie vienas jeb otras tautības, par kādu
viņš pats sevi uzskata. Administratīvas iestādes un
amata personas nedrīkst šinī jautājumā iemaisīties un
darīt kaut kādu spiedienu."

Ministra kungs, kuram es personīgi iesniedzusavu lūgumu un mutiski lietu paskaidroju, apsolījās,kaut ari ne visai labprātīgi, šo gadījumu noskaidrot.
1īe pilsoņi, kuri man nodeva šo sarakstu un pagasta

atteikšanos viņu apstiprināt, un vēlāk ari daži citi šī
paša pagasta pilsoņisaka pamazam ierasties pie ma-
nis Daugavpilī un žēloties par visvisādiem spaidiem
pie tautībasnoteikšanas Viņi aizrādīja uz gadījumiem,
kur kādreiz agrāk no pagasta pasēs izlabotā tautība
uz apriņķa priekšniecības pavēli no jauna tiek strī-
pota un ierakstīta pretēji viņu gribai un neskatoties
uz viņu protestiem, pavisam cita, t. i. baltkrievu tau-
tība. Personām, kas bija sasniegušas attiecīgo ve-
cumu un pieprasīja sev pases, izsniedza pēdējās ar
baltkrievu tautības apzīmējumu, neskatoties uz viņu
protestu un neievērojot, kaviņu vecāki ierakstīti pa-
ses ka poļi. Es tam neticētu, ja manim priekšā ne-
būtu dokumentu orģinali. Vēl vairāk šie fakti manipārsteidza, ka agrāk Ilūkstes apriņķī nekad tamlī-
dzīgas varmācības nepraktizēja. Dabūjis zināt, ka š.g. 24. marta bus Sventes pagasta padomes sēde, es
nolēmu pats personīgi tur nobraukt un noskaidrot
lietu uz vietas. Par to, kas tur notika, var spriestpec izvilkuma no pagasta padomes sēdes protokola,
kurš skan sekosi:

6*
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„Izraksts no protokola Nr. 16, § 8.
Sventes pagasta padomes sēdes marta mēneša

24. dienā 1924. gadā.
No 15 padomes locekļiem sēdē piedalījās: 1) Jā-

nis Eizans, 2) Jānis Tamanis, 3) Jāzeps Burakovs, 4)
Vasilijs Šerstobojs, 5) Antons Kulakovskis, 6) Kazi-
mirs Smelters, 7) Jāzeps Pitrans, 8) Jāzeps Leipčs,
9) Konstantīns Kaušels, 10) Staņislavs Kokins, 11)
Antons Butkevics, 12) Jānis Gudels, 13) Kazimirs
Rūža.

Priekšsēdētājs: Jāzeps Leipčs.
Darbvedis: A. Grinfels.

§ 8. Padomes sēdes laikā ieradās Latvijas Re-
publikas Saeimas loceklis Jānis Veržbickis, uzradī-
dams savas personības apliecināšanai Saeimas loce-
kļa apliecību, izdotu 13. decembrī 1922. gadā zem
Nr. 255, un lūdza vārdu, kas tam ari tika atļauts.

Veržbicka kungs paskaidroja, ka viņš ir ieradies
noskaidrot lietu tautības pārlabošanas jautājuma iz-
dotās iekšzemes pasēs Sventes pagastā, jo esot ie-
nākušas sūdzības, ka šeit tautības pārlabošanu pases
pagasta valde atsakās darīt, un pietam paskaidroja,
ka iekšlietu ministrijā ir doti aizrādījumi, ka brīva
Latvijas republikā katram ir tiesība noteikt un mai-
nīt tautību par tādu, pie kādas katrs pilsonis pieder,
un ja dokumentarisku pierādījumu par to nav, tad uz
divu liecinieku apliecināšanas pamata.

Veržbicka kunga klātbūtnē ieradās daži no pa-
gasta pilsoņiem kā Antons Raubiško, Magdalēna
Gailevič un citi un lūdza uzklausīt viņu sūdzību, pie
kam padome vienbalsīgi nolēma viņu sūdzību uzņemt
šai protokoli.

Antons Raubiško un Magdalēna Gailevič un Ka-
zimirs Zavadskis ziņoja, ka ierodoties pie viņiem
vietējais policijas kārtībnieks dēļ nopratināšanas par
tautības mainīšanu pasēs, piedraudēja 24 stundu lai-
kā viņus izsūtīt uz Poliju.

Ievērojot augšā sacīto, pagasta padome vien-
balsīgi nolēma: lūgt Saeimas locekli Veržbicka kun-
gu griezties attiecīgās iestādēs dēļ rīkojuma, ka lai
tiktu atļauts Sventes pagasta iedzīvotajiem viņu
iekšzemes pasēs pārlabot tautības apzīmēšanu par
tādu pie kādas tautības viens vai otrs pilsonis pieder.
Uz Veržbicka kunga pieprasījumu tam tika uzrādīti
un doti pagasta valdei dotie noteikumi tautību maiņas
lietā iekšzemes pasēs.

Oriģināls ar attiecīgiem parakstiem.
Par izraksta pareizību:

?a ni 94 Pagasta priekšnieks Butkevics.

N 2023
S ' Darbvedis (paraksts)".

Nav ierakstīts aiz saprotamiem iemesliem te
tikai tas, ko man pašam pilsoņi ar bailēm stāstīja par
pašu apriņķa priekšnieku Prauliņu, un proti, ka viņš
atbraucis pagastā, sakarā ar š. g. 20. janvāra skolas
padomes sēdi, kur vairākumā bijuši poļi un baidījis
pilsoņus ar dažādiem draudiem par .nelikumīgo" sa-
pulci. Pēc Sventes pagasta valdē dabūtiem paskai-
drojumiem es redzēju, ka visi spaidi pasu jautājumā
ceļas no apriņķa priekšnieka Prauliņa kunga, kurš,
būdams pagastā, stingri aizliedzis izdarīt jebkādus
pārlabojumus pasēs tautības ziņā. Starp rakstiskiem
rīkojumiem ir apriņķa priekšnieka palīga pavēle pir-
mām iecirknim no š. g. 21. marta zem Nr. 1399, kura
burtiski skan sekosi:

J. M. L- steidzoši.
Ilūkstes apr.

priekšn. palīgs
I. iecirknī.

21. martā 1924.g.
Nr. 1399. Sventes pagasta valdei.

Novērots,ka pagasta valde izdara labojumus
izdotas iekšzemes pasēs; josevišķi tādi labojumi

atzīmējami tautības nosaukumā. Aizrādot uz
pievesto, atgādinu uz doto rīkojumu par tādu la-
bojumu noliegumu un atbildību. Vēlreiz noteikti
uzseru, ka minēto labošanu kategoriski noliedzu.

Pretējā gadījumā, par rīkojuma neizpildī-
šanu, nodošu tiesai.

Ar pirmo atejošo pastu piesūtīt man ziņas
par izdarītiem izlabojumiem tautībā, pieliekot
klāt visas izlabotās pases.

Šis mans rīkojums izpildāms norādītā ter-
miņā, par kuru daru atbildīgu pagasta valdi.

Par noraksta pareizību.
Sventes pagasta priekšnieks (par.).

Darbvedis (par.)."
24. III. 1924. g.

Kas tad vēl, kungi, atliekas pēc šī vairāk ko
teikt? Latvijas pilsoņu tautības noteikšana, kā jūs
tagad redziet, ir izņemta no viņu personīgām tiesī-
bām. Pēdējās noteikšana ir padota policijas patvarī-
bas ieskatiem. Ar šorīkojumu ir aizliegts izlabot ari
tīri absurdiskas atzīmes pasēs, kādas, piemēram,
man personīgi zināmas, kur tautība atzīmēta ar vār-
diem „Romas katoļu" (ticība — vienkārši katoļu), vai
„muižniece". Jā, deputātu kungi, tālāk vairs nav kur
iet pilsoņu tiesību noliegšanā!

Šī gada 30. martā es no jauna griezos pie iekš-
lietu ministra Birznieka kunga par šo pašu lietu ar
papildu paskaidrojumiem, kā ari ar jautājumu, kādā
stāvoklī atrodas mans 19. martā iesniegtais pirmais
lūgums šinī pašā lietā. Ministra kungs man toreiz
atbildēja, ka šī jautājuma izšķiršana uzdota komisijai,
kas sastāv no pašvaldības un vēl kaut kāda cita de-
partamenta priekšstāvjiem. Pie tam viņš piebilda,
ka šinī lietā „ir svaidīšanās ar milzīgām naudas su-
mām priekš zināmās aģitācijas vešanas" (tie ir Birz-
nieka kunga vārdi). Pēc tāda ministra kunga paskai-
drojuma man nekas nepalīkās ko sacīt. Es vienīgi
varēju tikai toreiz izteikt savu noteikto un sirsnī-
gāko vēlēšanos, lai drīzāki noskaidrotu, kas un kādu
īsti aģitāciju ved šinī lietā un par kādiem līdzekļiem.
Bet sākot no 30. marta līdz šai dienai neesmu dzir-
dējis ne no ministra kunga, ne no kādas citas per-
sonas, nedz ari presē ne vārda, kur kādu apvainotu
kaut kādas aģitācijas vešanā. Es ceru, kungi, ka pēc
sacītā ministra kungs, kurš par laimi pašreiz šeit ir
klāt, dos mums uz to atbildi.

Tagad, kungi, pāriesim pie citas lietas, kura, ir
trešā, cieši saistīta ar pirmo lietu — par poļu pamat-
skolas atvēršanu Sventē. Jau sen un nevienu vien
reizi tika ierosināti tur lūgumi par skolas atvēršanu,
tomēr viņi netika apmierināti, neskatoties uz to, ka
bijavisi likuma prasītie nosacījumi par jaunu skolu
atvēršanu. Šī gada 20. janvārī tur esošā latviešu
skola, kur nospiedošā vairumā ir poļu tautības bērni,
notika bērnu vecāku sapulce, lai izvēlētu skolas ve-
cāku padomei. Toreiz padomē ievēlēja pa lielākai
daļai poļu tautības personas. Izglītības ministrijas poļu
skolu nodalās uzdevumā vēlēšanās bija klāt Daugav-
pils pļlsētas domes loceklis Zeberga kungs un ari
vietējas apriņķu skolu valdes priekšstāvis. Sapul-
ces gaita un viņas rezultāti kaut kam nav patikuši.
Zebergs un bērnu vecāki: Jūlija Maculevičs, Tim-
šans un Kakišs ar š. g. 25. marta iekšlietu ministrijas
rīkojumu, kas pamatots uz Ilūkstes apriņķa priekš-
nieka š._g. 29. janvāra lēmumu, pamatojoties uz pa-
stiprinātas apsardzības noteikumiem, tika padoti
administratīviem spaidiem, aizliedzot viņiem dzīvot
Latgale, Ilūkstes apriņķī, 15 verstu pierobežas joslā,
Rīga un Liepāja, un izsūtot visus viņus no pastāvīgās
dzīves vietas. Ar šo lēmumu viņi tika apvainoti ne
vairāk, ne mazāk kā pretvalstiskā aģitācijā. Lūk,
te ir šī lēmuma teksts:
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„Lemums.
Iekšlietu ministrs, skatot cauri izziņu, kā ariIlūkstes apriņķa priekšnieka š. g. 29. janvāra lēmu-

mu Konstantīna Zeberga, Gaspara Timšana, Jūlijas
Maculevič un Antona Kaķīša lietā, atrod, ka minētie
pilsoņi veduši pretvalstisku aģitāciju, kas pierādīts
ar izziņu.

_ Ievērojot teikto un atrazdams viņu turpmāko uz-
turēšanos līdzšinējas dzīves vietās kā ari dažos valsts
apvidos par kaitīgu, pamatojoties uz noteikumiem par
pastiprinātu apsardzību (kriev. lik. k. XIV. sēj.
103.—111. p. p. 1016. g. izdevums),

nolēma:
aizliegt Konstantīnam Zebergam, Gasparam Timša-
nam, Jūlijai Maculevič, Antonam Kaķītim pa pa-
stiprinātas apsardzības stāvokļa laiku uzturēties Lat-
gale, Ilūkstes apriņķī, 15 verstu pierobežas joslā,Rīgā
un Liepāja, izraidot viņus no tagadējām dzīves vie-
tām. Lēmumu izpildīšanu uzdod Ilūkstes apriņķa
priekšniekam un Daugavpils prefektam. Rīgā, 1924.
«adā 25. III. Nr. 5338.

Iekšl. ministrs A. Birznieks.
Admin. depar. direktors Ieva.

Par noraksta pareizību rajona pārzinis
27. martā 1924. gadā. (paraksts).

Daugavpils prefektam zināšanai, pasludināšanai
Konstantīnam Zebergam, dzīv. Daugavpilī, Muižu 16.

Rīga, 1924. g. 25. martā Nr. 5338.
Admin. depar. direktors.

Steidzoši.
Iecirkņa priekšniekam.

Pasludināšanai Zebergam un viņa izraidīšanai
3 dienu laika.

Daugavpilī, 27. III. 1924. g. Nr. 4231.
Daugavp., pilsētas prefekts (Berķis)."

Nebūs lieki atzīmēt, ka „galvenam vainīgam"
Zebergam, Prauliņa kunga š. g. 29. janvāra lēmumā
burtiski pieraksta sekošus noziedzīgus nodarījumus:
„Vedis pretvalstisku aģitāciju, iespaidojis sapulci ar
izsaucieniem un žestikulāciju poļu garā, lai tie neie-
veletu latviešus vecāku padomē, bet poļus." Da-
būjis zināt notikušo no cietušiem (no kuriem trīs ar
šo nežēlīgo lēmumu tika atrauti no savām ģimenēm
un saimniecībām), es uzsāku nekavējoši gādāt par
viņu atgriešanos viņu pastāvīgās dzīves vietās. To
man pie ministra kunga viegli izdevās panākt, jo taču
katram bija skaidrs, ka nosodīto darbībā pie visla-
bākās gribas nevarēja atrast pretvalstiskas aģitācijas
pazīmes. Ministra kungs apsolīja, ka uz 10. aprili
nosodītie varēšot atgriezties atpakaļ pie sevis mā-
jas. 10. aprilī ministra kungs parakstīja attiecīgo rī-
kojumu. 11. aprilī ministrija nosūtīja Ilūkstes apriņķa
priekšniekam rīkojumu par Timšana, Kaķīša un Ma-
culevič atgriešanos pastāvīgā dzīves vietā. Likās,
ka lieta ir nokārtota. Tomēr cerības mani vīla: vis-
stingrākā pretestība cietušo atgriešanai izrādījās
Prauliņa persona. Cietušo radinieki un meita, ku-
riem es_ 13. aprilī paziņoju par ministra kunga rīko-
jumu, nāca pie manis Daugavpilī gandrīz visu kluso

? nedēlu, t. i. 15., 16., 17., 18. un 19. aprilī.
Viņi nesaprašana paskaidroja man, ka apriņķa

priekšnieka kancleja, kur viņi katru dienu ne vienu
vien reizi griezušies, viņiem sacīts, ka viņu lietā vēl
nav nekāds rīkojums. Pats priekšnieks, nevēlēda-
mies ar viņiem sarunāties, esot it kā viņiem pavēlējis
pienākt tikai pēc Lieldienām, t. i. pēc 22. aprila. Visi
viņi_ sevišķi lūdza mani palīdzēt, lai viņu radinieki
varētu atgriezties uz Lieldienām. Nesaprašanā par
visu šo, es skaitīju par savu pienākumu, aiziet pie
apriņķa priekšnieka kunga. Personīgās sarunās ar

viņu, 19. aprilī, noskaidrojas, ka ministrijas rīkojums
par Timšanu u. c. atgriešanos saņemts priekšnieka
pārvalde vel 14. aprilī. Šī rīkojuma neizpildīšanas
iemesli palika nenoskaidroti. Tad es griezos pie
Prauliņa kunga ar lūgumu dot man paziņojumu, kuru
es varētu nodot Timšana u. c. radiniekiem, ka visiem
viņiem ministrija ir atļāvusi atgriezties mājās. Prau-
liņa kungs no sakuma atteicas man dot šādu pazi-
ņojumu, paskaidrodams, ka visa sarakstīšanās šinī
lieta nosūtīta šodien viņa I. iecirkņa palīgam. Tur
ari man vajagot griezties. Viņš, priekšnieks, šinī
lieta man nekādu rakstu nevarot dot. Kad mēs sā-
kam runāt par citu tematu (atļaut man noturēt tautas
sapulci Sventesjniestiņa), kabinetā ienāca kāds no
kanclejas kalpotajiem ar visu sarakstīšanos Timšana,
Maculeviča u. c. lieta. Tāda kārtā izrādījās,ka šī sa-
rakstīšanas īstenība ari šodien vel nebija nosūtīta. Es
otrreiz noteikti lūdzu, lai man izdod paziņojumu, un ti-
kai tad, beidzot.Prauliņa kungs deva rīkojumu, man
to izsniegt. Un ta tad rīkojums šinī lietā, kuru priekš-
nieka kungs saņēmis 14. aprilī, palika neizpildīts līdz
19. aprilim un butu izpildīts tikai pēc Lieldienām, ko
var_ spriest no ta, ka cietušo radiniekiem likts priekšā
atnākt šinī lieta tikai pec svētkiem. Nav grūti, pro-
tams, deputātu kungi, ieraudzīt šinī Prauliņa kunga
darbība pilnīgu nevēlēšanos ieverot augstākās valdī-
bas rīkojumus. Ir interesants ari otrs raksturīgs vil-
ciens šī paša Prauliņa kunga darbībā. Tanī pašā lai-
ka esiesniedzu rakstisku lūgumu, izdot man atļauju
noturēt 27. aprilī Sventes miestiņa sapulci, kur va-
jadzēja uzstāties man un Saeimas deputātam Būmei-
stera kungam. Lūguma es aizrādīju, ka vēlos, lai iz-
dotu atļauju, ka sapulci varētu noturēt pagasta val-
des telpas vai viņas pagalmā. Prauliņa kungs pie-
prasīja, lai noteikti norada sanulces vietu, t. i. vai pa-
gasta valdes telpas, vai pagalmā. Nācās tam piekrist
un noradīt uz pagasta valdes pagalmu. Bet pēc tam
Prauliņa kungs pieprasīja uzradīt pagasta valdes at-
ļauju noturet_ sapulci viņas pagalmā. Tā kā man vi-
ņasrakstiska veida nebija (kaut gan pagasta iedzī-
votāji jau senjudza mani tur nobraukt), tad Prauliņa
kungs atsacījās dot man atjauju noturēt sapulci. Es
pieprasīju izdot man rakstisku atbildi uz manu lūgu-
mu. Dabūju dzirdēt, ka tādu dabūšot 7 dienu laikā.
Bet drīz Prauliņa kungs kaut ko pārdomāja un aizrā-
dīja, ka atļauju viņš izdošot vēl šodien, bet ar notei-
kumu, ka līdz sapulces dienai es iesniegšu viņam pa-
gasta valdes atļauju noturēt sapulci pagasta valdes
nama pagalma. Šādu atļauju man vajadzēja vēlāk
dabūt. Se ir viņas teksts:

Saeimas deputātam Veržbicka kungam.
Uz Jūsu lūgumu no 19. apr. š. g. un pamato-

damies uz Ilūkstes apr. priekšnieka rakstu no 25. apr.
š. g. Nr. 1577 I, ziņoju, ka pret tautas sapulces no-
turēšanas š. g. 27. apr. Sventes pagasta nama pa-
galma, no manas puses iebildumu nav.

Sventē, 26. apr. 1924. g. Nr. 129.
Pagasta priekšnieks (paraksts)."

Sventes miestiņā tautas sapulcē mums ar Būmei-
stera kungu nacas novērot pavisam neparastu parā-
dību. Tikko es atklāju sapulci un sāku runāt, kad
kaut kāds pavisam vēl jauns cilvēks sāka mani visu
laiku pārtraukt, iespraužot vidū savas piezīmes, ne-
labi kliedzot un skali izsakot savusašutumupar visu to,
ko es runāju. _ Klātesošais Sventes pagasta vecākais
kārtībnieks stāvēja blakus trokšņotājam un nozīmīgi
smaidīja. Uz manu pieprasījumu apmierināt trokšņo-
tāju un atjaunot kārtību, viņš man atbildēja, ka par
to viņam nav darīšana. Ari klātesošie sapulcē sašuta
un pieprasīja aizvest prom trokšņotājji. Es paskai-
droju klātesošiem, ka kartības traucētājs acīm redzot
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ir atnācis sapulcē ar kaut kādiem provokācijas mēr-
ķiem. Es viņus brīdināju, ieteicu apspiest savu sašu-
tumu, un atjaunodams kartībuvadīju_ sapulci talak,
paaugstinādams balsi, lai varētu runāt skaļāki par
trokšņotāju, kurš nemitējās pa visu manas runas

, laiku.
Pēc manīm runāja Bumeistera kungs un tad sis

pilsonis uzvedās jau pavisam mierīgi. Šinī sapulce
es runāju par Saeimas darbību,bet Bumeistera kungs
par tekošo politisko momentu, pie kam mes abi aiz-
skārām jautājumu par pilsoņu tiesībām noteikt savu
tautību, neievērojot ne kaut kādu aģitatoru ieteiku-
mus. Pēc sapulces slēgšanas jaunais cilvēks, kas visu
laiku kliedza, pieprasīja sev atkal vardu, lai gan vel
līdz sapulces slēgšanai viņam tas tika dots un viņš to
neizlietoja. Tā kā sapulce bija uzskatama jau par
slēgtu un es biju savu vietu atstājis, es biju spiests
nedot vārdu šim jaunam cilvēkam, uz ko viņš man
atbildēja, ka viņam ir tiesība runāt. Un tiešam vel
klātesošais policists man paziņoja, ka šim pilsonim ir
policijas atļauja noturēt sapulci. Mes ar Bumeistera
kungu aizgājām. No pagasta valdes telpas esošiem
pilsoņiem es dabūju zināt, ka jauna sapulce nav no-
tikusi, jo neesot bijuši klausītāji. Te ir vieta atzīmēt,
ka šimpilsonim, lai dabūtu atjauju no apriņķa priekš-
nieka, nebija vajadzīga nekāda pagasta valdes pie-
krišana, kamēr man tādu vajadzēja dabūt pat rak-
stiskā formā. Šis pilsonis, kā man paskaidroja ve-
cākais kārtībnieks, nav nekad agrāk pagasta redzēts
un ieradies no Daugavpils. Viņa uzvārds esot Medz-
jalovko jeb Medzjalko. Viens no_ pilsoņiem sacīja,
ka viņš ir baltkrievu skolas audzēknis un it ka ār-
zemju pavalstnieks. Beidzamo apstākli es neskai-
tīju par vajadzīgu pārbaudīt. Sapulce noskaidrojas,
ka divas dienas iepriekš esot atbraucis Svente ap-
riņķa priekšnieks Prauliņa kungs un izvedis kaut
kādu izziņu. Daži pilsoņi paskaidroja, ka šjs dienas
sapulce, kurā bija klāt 200—250_ cilvēki, butu bijusi
ievērojami lielāka, ja pilsoņi nebūtu iebaidīti un nebī-
tos uz viņu nākt. Turpat aizrādīja, ka policija neap-
mierina nevienu lūgumu par tautības pārgrozīšanu
pasēs. Viņa pat tādus vairs nepieņemot, neskatoties
uz to, ka 1920. un 1921. gadā tautība pases atzīmēta
pēc pagasta ieskatiem, neprasot pasu īpašnieku pie-
krišanu, kā tas noticis 1919

^
gadā, kad pagasts bijis

okupēts no Lietuvas karaspēka. Pat tad, ja tēvs un
māte pasēs kā poli, viņu bērnus, neskatoties uz pro-
testiem, pieraksta pasēs pie baltkrievu tautības. Ve-
cāki, kuru bērni mācās vietējā pamatskola, noteikti
lūdza, lai ierīkotu polu skolu. Līdz ar to viņi ar sa-
šutumuaizrādīja uz tādu neciešamu parādību, ka eso-
šās skolas telpās, kur dzīvo jauna skolotajā, dzīvo
ari policijas vecākais kārtībnieks. Lūk, kādas sū-
dzības, deputātu kungi, mums nācās toreiz uzklausīt
uz vietām.

Atgriezīšos tagad pie vispārējas polu iedzīvotāju
stāvokļa raksturošanas valstī. Jūs, deputātu kungi,
no augstāk pievestās policijas darbības viegli tagad
redziet, ka mūs spaida mūsu pilsonisko un vispār po-
litisko tiesību laukā. Tas notiek pie mūsu skolu at-
vēršanas, tautības pašnoteikšanas tiesības, kur ie-
jaucas administratīvās varas, un ari tautas sapulču
sasaukšanā un noturēšanā. Mūsu tautības iedzīvo-
tājus ar dažādiem līdzekļiem atstumj no sabiedriskās
un politiskās dzīves. Ar to vēl nepietiek. Mākslīgā
un spaidu ceļā samazina mūsu iedzīvotāju skaitu Lat-
vijā, jau tagad mēģina neattiecināt uz mums nākošās
kultureli-nacionalās autonomijas tiesības, jo mūs esot
par maz. Šo projektu pašreiz apspriež komisijā, un
tur zināmu grupu priekšstāvji mums saka, ka mūsējo
esot valstī parjnaz, lai uz mums likumu attiecinātu.
Ja, kungi, ja šāda politika, kādu ved attiecībā uz
mum~ Ilūkstes apriņķī, turpināsies ari uz priekšu tur

un to piemēros ari citos apriņķos, tad patiešam Lat-
vijā oficiāli drīz nepaliks neviens polis, jo visus viņus
priekšniecība pārrakstīs baltkrievos.

Dažus vārdus man vēl gribas sacīt par tiem 6
Ilūkstes apriņķa pagastiem, par kuriem interesējas
sabiedrība un prese. Lieta ir ta, ka šis jautājumspa-
tiesībā nav tāds, kā viņu nostāda tie, kas šinī jautā-
jumā vēlas sēt naidu. Jūs taču paši labi ziniet, ka polu
senāta maršals Tromčinska kungs, kurš it ka esot
uzstādījis Polijas pretenzijas uz šiem 6 pagastiem,
nevar taču runāt visas Polijas republikas tautas
priekšstāvniecības vārdā un tā ari nemaz nav runā-
jis. Bet vajadzēja tikai šīm baumām parādīties un vi-
ņas uz reiz pacēla, uzpūta un pārvērta diezin par ko.
Cik man ir zināms no noteikti drošiem avotiem, tad
polu valdībai nav nekāda agresīva politika pretmūsu
valsti. Viss šo 6 pagastu jautājums bez šaubām, ir
uzpūsts. Kas attiecas uz šo pagastu iedzīvotājiem,
kurus Prauliņa kungs grib turēt aizdomās par to,_tad
viņi neizrāda it nekādas ilgošanās pec Polijas, ka to
mēs ar Bumeistera kungu pārliecinājāmies. Viņi vē-
las tikai mierīgu un klusu dzīvi, lai tos bieži neapcie-
motu Prauliņa kungs un policija ar nevajadzīgām ie-
šanām pa desmitām verstīm uz dažādiem nopratinā-
jumiem. Runājot par apspriežamo jautājumu pēc bū-
tības, man jāaizrāda, ka par iekšlietu ministrijas kre-
dītiem es nebalsošu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
Kalniņam. &

Arv. Kalniņš (demokrātiskaiscentrs):Augstigodātie deputātu kungi! Tīri dabīgi piemums ir
ieviesusēs paraša budžeta debatu laikā runāt ne tikai
par pašu budžetu, bet ari par tās valdības politiku,
kura tai laikā atrodas pie varas. To ir darījuši gan-
drīz visi līdzšinējie runātāji un ari es būšu spiests to
darīt. Pa priekšu tomēr gribu teikt dažus vārdus par
pašu budžetu kā tādu. Vispirmām kārtām ir jāatzī-
mē, ka mēs pārejam uz vairāk vai mazāk normālu
valsts budžetu. Jāatzīmē ar lielu gandarījumu,ka tie
izdevumu posteņi, kuri bija saistīti ar kara sekām, ar
mušu zemes izpostīto saimniecisko stāvokli, tomēr
sāk, kaut ari pamazām samazināties. Pārsvaru ņem
izdevumi,kuri ir vajadzīgi katrā normālā valstī, katrā
normāla valsts saimniecībā.

Visā visumā mūsu saimnieciskais stāvoklis ir
diezgan labs un mušu šī gada budžets ii pirmo reizi
jau ari oficiāli bez_ deficīta. Pagājušo gadu es biju
vienīgaisno runātājiem, kas uzstājās pie budžeta un
uzdrošinājās apgalvot, ka mūsu budžets ir bez defi-
cīta. Tam toreiz negribēja ticēt. Par laimi tas tomēr
piepildījās un es ceru, ka tā tas būs ari nākošā gadā
un ari arvien uz priekšu.

Nav pareizi tas, ko Dubina kungs šeit teica, ka
finansu ministrija — zem tās viņš saprata valsts
kasi — no tautas tikai izspiež ko var, un neko nedod
pretī. Mūsu nodokļi nav lielāki kā citur, un jaDubina
kungs butu vairāk iedziļinājies šī gada budžetā, tad
viņš atrastu veselu rindu pat dažādu kapitālu izdevu-
mu

^kuri tiek izlietoti jau pat priekš lielākām būvēm,
lielākiem darbiem, nemaz nerunājot par sīkām labie-
rīcībām. Es te atzīmēšu tikai Liepājas dzelzceļa li-
nijas pārbūvi, flotes būvi un to pašu hipotēku bankas
nodibināšanu, par kuru te runāja Dubina kungs, kā par
kādu nesasniedzamu ideālu, bet kurš faktiski budžetā
jauir realizēts. Varētu vēlpievest veselu rindu citu lie-
lāku izdevumu, kuri ir vajadzīgi vispārībai un pie ku-
riem līdz šim mēs nevarējām ķerties, bet tagad to jau
varam. Es gribētu atzīmēt,ka nepareizs bija ari Gold-
maņa kunga aizrādījums — mazākais no viņa runas
tas izskanēja — ka priekšarmijas netiekot pietiekoši
daudz darīts. Lai to pierādītu, pievedīšu tikai vienu
mušu budžeta salīdzinājumu ar pirmskara militārās
Vācijas budžetu, gan ne procentuālā ziņā. Procen-
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tuala ziņa budžetus vispār pec manām domām nevarsalīdzināt, jo katra valstī ir savi īpatnēji budžeta sa-stādīšanas principi. Viena valsts budžetu ieved kā
brutto budžetu, otra valsts kā netto budžetu, un tre-
ša — ir jaukts budžets, kā tas ari na daļai ir pie
mums. Tamdēļ procentuāls salīdzinājums neko ne-
dod. Var izdarīt salīdzinājumus izdevumu ziņā, attie-
cinot tos uz iedzīvotajiem. Ja tādā kārtā pārrēķi-
nam pirmskara Vacjjas_budžetu, tad atrodam, ka uz
katru iedzīvotāju Vācija priekš flotes un armijas tika
izdots apmēram 18 zelta markas. Pie mums turpre-
tim iznāk uz katru iedzīvotāju izdevumu par labu
valsts aizsardzībai apmēram 18Vz latu, t. i. mums ir
tikai nedaudz mazāki izdevumi priekš armijas un
starpība nemaz nav tik liela. Pavisam citu bildi mēs
dabūjam citas nozares, un ja, piemēram, ņemsim iz-
glītības ministrijas budžetu, tad atradīsim, ka pie
mums par labu izglītībai un mākslai tiek izdoti tikai
6"72 latu, turpretim Vācija pirms kara apmēram 15
zelta markas. Ta tadjus redziet no šī salīdzinājuma,
ka priekš armijas mes dodam samērā ar mūsu lī-
dzekļiem loti daudz. Katrā ziņā nevar teikt, ka ari
šis postenis butu ideāli liels, ideāls, es domāju, ne-
viens postenis mušu budžetā nav. Nelaime tomēr
šinī ziņa nav tik liela, kā to cenšas iztulkot. Es pie-
krītu tam, ja jau pārējam pie budžeta defektiem, ka
dažu lauksaimniecības kreditu strīpošana ir nepietie-
koši pamatota un ka daļa strīpojumu būtu jācenšas
atjaunot. Par to ari es gribēju sīkāk runāt, bet pēc

. radikālas Goldmana kunga runas, es esmu spiests
vispirms taisīt dažas piezīmes vienkārši no objekti-
vitātes viedokļa. Nepareizs ir Goldmana kunga ap-
galvojums, ka lauksaimnieki neko nevarot atrast šinī
budžeta priekš sevis. Ja mēsjabi apskatāmies, tad
redzam, ka strīpojumi patiesībā nav lielāki, kā pieli-
kumi, kuri izdarīti no budžeta komisijas. Teiktais
attiecas pat uz pabalstu posteni, kuri tikai pārvērsti
cita forma. Es te pievedīšu jums tādu aprēķinu. Pēc
justi pašu datiem, no pabalstiem strīpoti lauksaimnie-
cības kredītos ap 500.000 latu. bet vienai zemes ban-
kai ir 5 miljoni latu pielikti klāt. No šiem aizdevu-
miem liela dala ir bezprocentu aizdevumi, vai vismaz
aizdevumi ar zemu procentu. Ja mēs no pieliktās
sumas pieņemam daļu kā bezprocenta aizdevumus,
kuri lauksaimniekiem tiek izsniegti pat uz 28 gadiem
ar 1% zemes bankas izdevumu segšanai pirmos ga-
dos, tad aprēķinot atlaisto procentu naudas sumu ti-
kai par 3—4 gadiem mēs atradīsim sumu līdzīgu vai
vismaz tuvu stāvošu strīpotai aizdevumu sumai. Bet
liela dala lauksaimnieku saņem aizdevumus pat uz
5 gadiem bez procentēm un tamdēļ ari jāatzīstas, ka
faktiski pabalstu sumas budžetā ir pavairotas, tikai
ne pieprasītos posteņos. Otrs, uz ko jāaizrāda ir tas,
ka nevar tak neatzīmēt to ieguvumu lauksaimnieku
vairumam, kuru tie saņem caur to, ka 5 miljoni latu
ir desmit reizes lielāka suma, nekā tie strīpotie
500.000 latu un ka tamdēļ to personu skaits, kuri ta-
gadēja grūtā brīdī saņems kādu atbalstu no valsts ka-
ses, faktiski no budžetu komisijas ir pavairots desmit-
kārtīgi! Pieejot objektivi pie lietas, to nevar neatzī-
mēt. To visu es biju spiests atzīmēt tikai tamdēļ, lai
konstatētu pie šī gadījuma, ka aizrādījumi, kuri iziet
uz to, ka ar lauksaimniecību nemaz vairs nerēķinā-
joties, ka tie nav pamatoti. Kaut ari nav apmierinā-
tas visas lauksaimniecības prasības, pabērnu lomā
lauksaimnieki nav nokļuvuši ari bez zemnieku savie-
nības atbalsta. No strīpotām sumām lauksaimniecī-
bas veicināšanai sevišķi būtu vajadzīgas sumas ma-
šinu koplietošanas punktu ierīkošanai, sugas lopu ie-
gādāšanai un dažiem sīkākiem posteņiem. Pie šiem
jautājumiem es atgriezīšos tad, kad mēs runāsim par
attiecīgo budžetu.

Nepareizs ir ari Goldmana kunga aizrādījums,
ka pilnīgi nepamatota ir bijusi lauksaimniecības un
zemju departamenta apvienošana. Ietaupījums, kurš
caur to radies, ir nenoliedzams; to atzina ari zemko-
pības ministrijas speciālisti. Rakstītajā budžetā viņš
sasniedz pusotra miljona rubļu, bet faktiski ir lielāks.
Nav»jaaizmirst tas, ka visiem tiem ierēdņiem, kuritiks atlaisti, vel no šīgada budžeta būs jāizmaksā alga
par 5 mēnešiem. Ta tad apmēram vēlreiz pusotra
miljona un faktiskais katra gada ietaupījums caur šo
apvienošanu bus ap 3 miljoni rubļu. Ierēdņu skaits,
kas paliek lauksaimniecības departamentā, ir pilnīgi
pietiekošs un pat lielāks nekā zemēs ar mums līdzīgu
raksturu. Līdz šim tas bija neapšaubāmi ievērojami
pārspīlēts. Var but divas domās par to, vai līdzši-
nējo stāvokli nevarēja vel kādu gadu ciest, bet tā kā
ir maza cerība uz to, ka ministriju štati tiks tuvākos
gados galīgi pieņemti, tad šī_ apvienošana bija vietā
un vismaz nospiedošam vairākumam, kas par to bal-
soja, nebija nekādu sevišķu nolūku, par kuriem te
Goldmana kungs minēja, izņemot to, ka caur to tiek
sasniegts ietaupījums un apvienošana techniski ir
viegli iespejama._ Tas atzīts no daudziem speciāli-
stiem, kas strada paša ministrijā un departamentu
apvienošana nav vis nelabvēlības parādīšana lauk-
saimniecības interesēm, bet gan lauksaimnieku no-
dokļu veida valstij nodoto līdzekļu taupīgāka izlieto-
šana, neka tas bij līdz šim._ Tālāk, es gribētu pāriet
vel pie citiem defektiem mušu budžetā, kuri līdz šim
nav uzsvērti un_ ka pirmais tāds sāpju bērns mūsu
budžeta jāatzīmē spirta monopola pārval-
d e. par kuru ļoti daudz tika runāts budžeta komisijā,
šad un tad šis un tas tiek rakstīts presē, bet šeitpar
to neviens vārds netika minēts. Vispirms šī spirta mo-
nopola pārvalde ir mušu sāpju bērns no tā viedokļa,
ka pie tas kartības, kura ievesta mūsu spirta pārdo-
šanai, tiek sekmēta tautas apdzirdīšana. Ja spirta
izdalīšana notiek uz līguma pamata, kurš izdalītājiem,
kādai privātai sabiedrībai garantē lielāku maksu, ja
viņa pārdod vairāk spirta, tad ta ir neapšaubāma tau-
tas apdzirdīšanas veicināšana. Tas ir atzīts visās
zemes, kur pastāv spirta monopols un tādu spirta iz-
dalīšanas sistēmu
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kāda ir pie mums, es neesmu at-radis neviena cita valstī, pat agrākā Krievijā, kuratika uzskatīta ka klasiska tautas apdzirdīšanas zeme,

tāda kartība bij atzīta par nepielaižamu. Šis tomēr
nav vel mušu spirtajnonopola galvenais defekts; vēl
lielāks ļaunums ir tas lielas nekārtības, kas saistītas
ar šo spirta monopolu vispār, un šai ziņā budžeta ko-
misijai bija jāsaduras ar veselu rindu tādu faktu, ku-
rus viņa galu gala kvalificēja ar savu iekšēju lēmu-
mu, kurš šeit nefigurē, ka tādus, kuros novērojamas
acīm redzamas nelikumību pazīmes. Sakarā ar šo
atzinumu tika uzdots valdībai gādāt par valstij no-
darīto zaudējumu iekasēšanu un vainīgo saukšanu pie
atbildības. Komisija tika aizrādīts uz veselu rindu
nepareizību un pat tiešunelikumību, pirmām kārtām,
uz pērna gada budžeta pārkāpšanu. Budžetā bija
paredzēta noteikta atlīdzība par katru grādu iegūtā
spirta. Agrākas valdības finansu ministrs, nerēķino-
ties ar budžetu, pat neprasīdams kabineta piekrišanu,
uz savu galvu cenas paaugstina un nosaka tās tādas,
ka neviens speciālists, kas pazīst spirta lietu, nevar
par tam nebrīnēties. „Apreķini", uz kuru pamata
tiek cenas noteiktas, ir tādi, ka par viņiem var tikai
ironizēt. Viena tāda aprēķina ir,piemēram, fabrikas
amortizacijajevesta trijos dažādos posteņos. Visu
izejvielu patēriņi stipri pārspīlēti: kurināmā patēriņš
pārmērīgs. Smēru eļļu patēriņš pēc visiem techni-
skiem datiem vajadzīgs vienai nedēļai tik liels, kāds„apreķina" pieņemts vienai dienai. Ierēdņu štati vi-
sur pārspīlēti un pieņemti tādi, kādu nav nevienā
mušu spirta fabrika. Uz šādapavisam nepareiza ap-
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rēķina pamata tiek noteiktas spirta cenas,_kuras vai-
rākkārtīgi pārsniedz ārzemju cenas. Nerēķinājās ar
to, ka valsts kontrole projektētam cenām nepiekrīt.
Kā teicu, pat ministru kabineta lēmums netiek_ pie-
prasīts un caur to valstij tiek nodarīti_ zaudējumi
desmitiem miljonu lieli. Lai attiecīgie rūpnieki savu
pelnu varētu vēl palielinat,_viņi atzīst par prātīgāku
pat zīmoga nodokli nemaksāt. Lai to varētu sasniegt,
tad neslēdz pat nekādus līgumus, kurus arvien prasa
pat par pavisam niecīgam sumarmbet te, kur iet runa
par simtiem miljoniem, viss izradās lieks. Tadakar-
tā uz vienu pašu zīmognodokli viena gada laika no-
darīti valstij zaudējumi par_ 700.000 rubļu. Vienība
cerība ir, ka attiecīgas iestādes rīkosies ar visa li-
kuma stingrību un piedzīs 10 kārtīgu soda naudu no
spirta rūpniekiem, ka to mušu likums nosaka. Šinī
gadījumā tā tad varbūt valsts kase šo to dabūs atpa-
kaļ, bet citos gadījumos uz to maza cerība. Talak
budžeta komisijā tika konstatēts, ka spirta dedzinā-
šanas periods katru gadu tiek noteikts citāds. Vienu
gadu viņš tiek noteikts saskaņa ar likuma paredzēto,
otru gadu sastāda atsevišķu komisiju, kas nosaka lai-
ku, un trešo gadu, kā tas bija šogad._pa priekšu sa-
stāda komisiju, tā nosaka laiku, bet velak izradās, ka
rūpniekiem ir izdevīgāki, ja atzīst citu laiku, un tad
atzīst atkal šo citu laiku. Salīdzinot novērojumus par
vairākiem gadiem dedzināšanas periods tiek noteikts
ar tādu aprēķinu, lai tikai varētu attiecīgiem rūpnie-
kiem izmaksāt pēc iespējas lielākas sumas. Kad _nu
šosdatus, kuri jaubij zināmi dažam Saeimas grupām
vēl agrākās valdības laikā, stādīja tos priekša ari
toreizējai koalicijā! un prasīja, lai finansu ministrs,
kas šādus līgumus sled_z_ un šādas nepareizības pie-
laiž, aizietu, tad toreizējā koalīcija pat savos oficio-
zos, kā piemēram „Brīva Zeme" rakstīja: „Tads fi-
nansu ministrs mums patīk. Viss, ko viņš dara. mums
patīk, ar tādu mēs solidarizēiamies, bez tāda mes
nekādā kabinetā neieejam.". (P. Kalniņš no vietas:
..Tāds ar tādu saprotas!") _ Ir jau atklāts noslēpums,
kas te par interesern spēlēja lomu. Par tam sīkāki
negribu runāt. Gribēju jikai visas šīs nebūšanas at-
zīmēt, lai neviens nevarētu teikt, ka uz to nav aizrā-
dīts un lai tādas lietas, mazākais, vairs neatkārtotos.
Gribēdama lietu labot, budžeta komisija ir darījusi ko
spējusi, ir samazinājusi nākamam gadam spirta ie-
pirkšanas cenas, ir devusi attiecīgus norādījumus ie-
stādēm, veco grēku likvidācijas lietā un jācer, ka vis-
maz uz priekšu kaut kas labosies. Visi, no manis
tikko atzīmētie grēki, kā to jau pastrīpoju, neattiecas
uz tagadējo valdību, tie attiecas uz agrāko valdību.
Tāpat daudzi no tiem grēkiem, kuri šinīs debates ir
pieminēti un daži, pie kuriem ari es velak pa-
kavēšos, attiecas uz agrāko valdību.

Tagad tomēr pāriešu uz otru mūsu sāpju bērnu —
1i n u monopolu. Par to te runāja diezgan daudz
un jau šodien, par to ir runāts ari jau agrāk

^
tikai pa-

visam nepareizā apgaismojumā. No vairākām pu-
sēm še uzsver to briesmīgo zemniecības izmantoša-
nu, kas notiekot ar šo linu monopolu. Dažos gadīju-
mos tiešām tas tā ari ir noticis, ir noticis ari pagāju-
šagadā, bet ne tik daudz valsts interešu labā, kā at-
kal kādas nebūt kļūdas, vai citas kādas, varbūt, vēl
ļaunākas vainas pēc. Vispirms, izsakoties par linu
i lonopolu kā tādu, te no vairākām pusēm atskanēja
doma,ka linu monopols nekavējoties jālikvidē,bet no
otras puses jau tika aizrādīts, ka te varbūt esot ari
kādas citas, ne zemniecības intereses, kamdēļ cen-
šoties iegalvot, ka tad, kad likvidēs linu monopolu,
zemnieks iegūs par liniem lielāku maksu nekā tagad.
ŠaiJautājumā vajadzīga skaidrība un es te gribu mē-
ģināt ar skaitļiem pierādīt, ka ja linu monopolu tagad
atceltu, tad zemnieks par saviem liniem dabūtu ma-
zāk. Man liekas, ka to pierādīt nemaz nav grūti.

Linu monopola pārvaldes rīcības kapitāls ir. apmēram
20 milinni latu. Šo sumu ari nevar samazināt, jo pec
datiem, kuri ir manā rīcība, pērnas ziemas divos mē-
nešos linu nodalās apgrozījumi pārsniedz 13 miljoni
latu; bez 20 miljoni latu kopēja kapitāla ari nevarēs
iztikt privātuzņēmēji, kuri stāsies pec monopola at-
celšanas linu nodalās vietā. Ja to pieņemam un tā-
lāk, rēķinoties ar normālo —-centu par kapitālu, par
kuru to var dabūt privattirgotajs, t i. apmēram 15%,
aprēķinam procentos par uzņēmuma ieguldīto kapi-
tālu, tad dabūsim sumu ap 3 miljoni latu. Tas ir tikai
procentes par ieguldīto kapitālu. Talak nak nodokli.
Linu nodala valstij nekādus nodokļus nemaksa, pri-
vātām personām tie buju jāmaksāun japieņemam, ka
privātās personas iegūst no linu tirdzniecība_s tikai
tos pašus 5 miljoni latu. kuri budžeta paredzēti, tad
iznāks, kā to Birkhāna kungs_ vakar mums apgalvoja,
ka nodokļu veidā bus tiem jāsamaksā vairāk ka 'ms
miljons latu (apmēram treša daļa no tīras_ peļņas).
Tā tad iznāk, ja privātie uzņēmēji, kas stāsies linu
nodalās vietā, ari nemaz negrib pelnīt, bet grib tikai
maksāt procentes par ieguldīto kapitālu un nodokļus,
tiem būs tikai lieki izdevumi apmeramto pašu 5
miljoni latu lielumā. Prakse lietas tomēr stāv vel
ļaunāki. Privātais gribēs ari pelnīt. Privātais, kurš
tirgosies mazumā, rēķināsies ar daudz lielāku riska
procentu, tam būs lielāki _starpniecības un vesela
rinda citu izdevumu. Cik tālu var šaubīties par linu
monopola noderīgumu vai nenoderīgumu, vispari nor-
mālos apstākļos, tik tāļu tuvākai nākotnei šis linu mo-
nopols ir vajadzīgs un, man jāsaka, taisni no zemnie-
cības interešu'viedokļa. Ja linu monopola_nebūs, tad
zemnieki saņems par liniem mazāk, neka tie tagad
i-aņem. . Bēdīgāki gan lietas stāv ar mušu linu mono-
polu, skatoties no cita viedokļa. Lai to apgaismotu,
man atkal gribot negribot jāatgriežaspie agrākas ko-
alicijas valdības finansu ministra rīcības. Es neoribu
uzkavēties un uzkavēt augsto namu ar tiem sīkiem
datiem, kas ir manā rīcībā. Es tikai pievedīšu kopsa-
vilkumu par linu nodalās darbību pagājušā gada ok-
tobrī un novembrī. Oktobrī un novembrī linu noda-
ļas rīcībā ir bijuši lini,ieskaitot atlikumu uz 1.oktobri,
2107 tonnas.Pārdotas tanī pat oktobrī unnovembrī uz
77 mazāku un lielāku līgumu pamata 7659_tonnas. Šīs
linu pārdošanas, kuru vēl nebij noliktavas, ir visas
notikušas tajā laikā, kad konjunktūra linu tirdznie-
cībā bija tāda, kad linu cenas strauji ceļas un apmē-
ram no tā laika, kad slēgti līgumi līdz tam laikam,
kad šie linu līgumi tika izpildīti, t. i._ februārim, mar-
tam un pat aprilim cenas ir cēlušas par apmēram
četrdesmit angļu mārciņāmuz tonnas, jo lini ir pār-
doti drusciņ pāri par 80 mārciņām tonna unjoreiz,
kad līgumi tika izpildīti, tad cena bija ap 120 mārciņas
tonnā. Tā tad pārdoti uz priekšu lini, kuri vel nebija
linu nodalu rīcībā tikai divu mēnešu lajka 5.552 ton
nas. Tīrais zaudējums priekš valsts pārsniedz vis-
maz 200 miljoni rubļu, bet varbūt ari vēl daudz vai-
rāk un ir desmitiem reižu lielāks nekā visi tie lielie
grēki, kurus te uzskaitīja Kasparsona kungs un citi
kungi par sociālām apgādībām un citām lietām. Tas
vēl varētu 10 gadus uzturēt, ja nebūtu šo zaudējumu.
Ar to es negribu teikt, ka tos grēkus, kas mums ir
citur novērojami, nevajaga labot; tos ari vajaga la-
bot, bet es tikai gribu te konstatēt to demagoģiju,kas
dažos gadījumos tiek dzīta, kad tiek novērtēts mūsu
saimnieciskais stāvoklis. Saeimas labais spārns ci-
tur redz visus sīkumus, visas sīkākās kļūdas, bet pie-
mēram šai linu pārdošanas lietā neredz, ka attiecī-
gais ministrs kopā ar savu biedri abi no tagadēiās
valdības opozīcijas vidus, pārdod, pēc manas infor-
mācijas, pretēji attiecīgo speciālistu aizrādījumiem,
mūsu zemnieku ražojumus ar 50% zaudējumu un tādā
kārtā nodara valstij simtiem miljonu lielus zaudēju-
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mus. Šīsnemākulīgās vai varbūt ari citādi apzīmē-
jamas rīcības pec ari nevarēja laikā paaugstināt linu
cenas iekšzeme. Lini bij pārdoti uz priekšu un kaut
ari ārzemes cenas bij ievērojami cēlušās, .lai nebūtu
acīm redzami valstij nodarīti zaudējumi,' vajadzēja
tos no mušu zemkopjiem izmainīt par veco cenu. Ja
nu tie naši, arkuru ziņu viss tas ir ;fibtičiš, nāca šinī
augstajā namā un žēlojās par maz'p pretimnākšanu
zemkopjiem, par to,ka linu cenas nļaV laikā paaugsti-
nātas, tad tāda rīcība, kāda tā tagad noskaidrojas, ir
apzīmējama ar vienu stipru vārdu, kuru es te negri-
bētu lietot. Tie ir tie, pēc manām domām, galvenie
sāpju bērni mūsu budžetā, par kuriem nevarēja klusu
ciest. Ja tomēr tālāk novērtējam tagadējo budžetu

-un tā'izpildīšanas izredzes visā visumā, tad ir jāsaka,
ka priekš nākošā gada man personīgi nekādu bažu
nav. Es esmu cieši pārlecināts. ka tagadējais finansu
ministrs tādas kļūdas nepielaidīs, daži saistoši no-
rādījumi ir doti ari no budžeta komisijas, un tādēļ
ari ar mazākām bažām es šai jautājumā skatos nā-
kotnē. Visi šie uztraucošie pagātnes fakti nebūt ne-
var nevienu aizkavēt balsot par šo budžetu.

Beidzot es gribētu vēl drusku pakavēties pie da-
žiem iebildumiem,kas te no citām pusēm pret šo bu-
džetu ir taisīti, un ari vēl pie iebildumiem nret taga-
dējo valdību kā tādu.

Vispirms, kā diezgan nopietns iebildums, ja tas
būtu pareizs, ir jāatzīmē no Dubina kunga taisītais.
kurš negribēja sankcionēt un piekrist šim budžetam
un negribēja uzticēties tagadējai valdībai par to. ka
I atvijas banka piekopjot šovinistiski-nacionalu noli-
tiku. kura esot ari citur nomanāma: tamdēļ ari ne-
varot sankcionēt ne budžetu, ne pašu valdību. Tas
iebildums pēc manām domām ir pavisam nevietā.
Man nav attiecīgo datu pie rokas, bet esmu pārlieci-
nāts, kad ja mēs ņemtu pārskatu par to. cik no tās
našas Latvijas bankas izsniegts kreditu tai tautībai,
kuru te reprezentē Dubina kungs, tad attiecīgā stati-
stika rādītu pavisam nepārprotami — vismaz neilgi
atpakaļ tas tā bija — ka šī tautība ir dabūjusi aizde-
vumus daudz lielākā mērā, nekā tas viņai pienāktos
pēc iedzīvotāju skaita. Tā tad nekāds sevišķs šovi-
nisms šai ziņā nav nomanāms. (Starpsauciens no
Dubina.) Citi ari grib dibināt fabrikas 'M. Dubins:
..Jūs neprotiet!") un tikai tiem izsniedz aizdevumus,
kuri tās dibina, bet aizdevumu nodrošināšanas notei-
kumi ir visiem vienādi! Otrs Dubina kunga iebil-
dums ir par to slaveno vasarnicu lietu. Tas ir atkal
tāds jautājums, kuru nenākas uzvelt uz tagadējo val-
dību. Ari acumirklī centrālā zemes ierīcības komi-
tejā, no kuras atkarājas šolietu izšķiršana, nav majo-
ritātes tagadējās koalicijas atbalstošām partijām, bet
ir majoritāte taisni opozīcijai. Tad, kad tagad izla-
botās lietas tika nepareizi nokārtotas, tad centrālā
zemes ierīcības komitejā bija majoritāte nat tikai
vienai no tagadējām opozīcijas partijām par sev'. Ga-
rām ejot tikai jāpiezīmē,ka šāda stāvokļa pielaišana
gaiši rāda, ka tagadējā koalicijā negrib izrēķināties
ar saviem pretiniekiem un rīkojas sevišķi bezparte-
jiski. Kā pretkompensaciju viņa tak drīkstētu pra-
sīt, lai vismaz tās kļūdas, kas tiek valsts dzīvē noda-
rītas no opozīcijas grupas, lai ari tās neuzveltu virsū
tagadējai koalīcijai. Tā ir nepielaižama apiešanās ar
faktiem. Tālāk iebilda Dubina kungs par agrāko
gadu nelietderīgāko mežu izmantošanu. Par to es ne-
gribu sīkāki runāt un velti laiku kavēt, jo mežu iz-
mantošana nepareizi bij ievadīta tanī laikā, kad taga-
dējai valdībai nebija nekāda iespaida uz valsts darbu.
Tad tika taisīti vairāki iebildumi par tiem izdevu-
miem, kuri tiek izlietoti sociālpolitiskiem mērķiem
un kuri esot it kā pavisam nepielaižami; vismaz ta
varēja saprast dažu runātāju izteicienus. Ja tā tas ir
domāts, tad tam es nevaru piekrist, jo ja zināmi soli

ir jāsper, lai nebūtu opozīcijas no labās puses, tad tā-
pat ari jāsper soļi, lai nebūtu pārliecīga nemiera
kreisa pusē. No sociālpolitiskiem soliem, kuri ir sper-
ti unpar pareiziem atrasti valstīs ar līdzīgiem mums
apstākļiem un kuri var nodrošināt mieru un kārtību
pie mums, kuri var izsargāt mūsu valsti kaut vai no
tas pašas streiku kustības, nav ķo baidīties. Atzī-
mētiem mērķiem par labu var ari kaut ko upurēt, un
ja kaut kur kas ir par daudz darīts, tad tur vajaga
nākt ar labojumiem, bet nevajaga uzstāties pret šiem
izdevumiemkā tādiem. Sakarā ar notikušām deba-
tēm, es gribētu vēl divi lietas atzīmēt: pirmo, kas at-
tiecas uz mūsu ārējo politiku. Veržbicka kungs pa-
ziņoja, ka pēc viņa informācijas ne poļu tauta, ne ari
Polijas valdība nevēlas un necenšas no Latvijas at-
dalīt pazīstamos sešus Latgales pierobežas pagastus.
Mūsu tagadējā stāvoklī šo apliecinājumu dzirdēt ir
ļoti patīkami, to es varu konstatēt ar gandarījumu un
pie šī jautājuma varu vēl piezīmēt tikai tik daudz,
ka stāvoklis būtu vēl patīkamāks, jo polu valdība
jautājumu nokārtotu pilnīgi oficiāli, un robežu jautā-
jumi lai vairs netraucētu abu tautu labās attiecības.
Bet kā jau teikts, ari tas, ko Veržbicka kmigs teica,
bij vietā un loti patīkami dzirdēt. Otra lieta,par kuru
fribēju runāt ir jautājums par baznīcas kreditiem.
Baznīcu krediti, cik tālu viņi patiešāmr nepiecieša-
mi, cik tālu par baznīcu budžetiem tiek doti pilnīgi
norēķini un attiecīgās sumas netiek izlietotas kaut
kādu partiju aģitācijas nolūkiem, par ko dažreiz ari
šaubas izskanējušas; cik tālu ap šiem kreditiem ne-
notiek nekādas andeles. pret ko ari labais snpnis vien-
mēr dedzīgi uzstājas, bet par kurām loti daudz va-
kardien kuluāros bija jādzird ka no dažām frakcijām
bija griezušies pie kristīgo partiju priekšstāvjiem un
paziņojuši, ka ja viņi negāzīs valdību, tad par šiem
kreditiem nebalsos, cik tālu visi šie momenti būs ie-
vēroti, tik tālu balsos par šiem kreditiem ari demo-
krātiskais centrs. Tā būtu ari mana pēdējā piezīme
tieši pie budžeta. Vēl beigās es gribētu pāris vārdus
teikt par tiem motiviem, uz kuriem te ir aizrādīts,
kadēl. viena otra frakcija nevarot balsot par budžetu,
ne tadel, ka pats budžets tiem nepatīkot, bet tamdēļ.,
ka nepatīkot tagadējā valdība, kā te šodien Salnaja
kungs mums paziņoja. Ka pārmetumi tagadējai val-
dībai tiek taisīti nepamatoti, tam labākais pierādījums
ir tus.kanāk runātāji no labās puses un saka, ka ta-
gadēja valdība ved valsti purvā uz kreiso pusi. No
otras puses atkal nāk Salnājs un citi mazinieki un
saka, ka tagadējā valdība ved valsti purvā vzabo
pusi, noved pie_ pilnīgas reakcijas un anarķijas
stāvokļa, orientējoties uz labo prsi. Tikai šie
vispārīgie novērtējumi, kas nāk no kreisās un
labas puses, ir labākais pierādījums katram, '
kas pieiet pie šī jautājuma objektīvi, ka pār-
metumi nav dibināti. īstie motīvi, kadē! dažas gru-
pas uzstājas pret tagadējo valdību ir navisam citi
Par to, kadj viņi ir, man ari gribētos pāris vārdus
teikt._ Ja iesāksim ar maziniekiem un mēģināsim viņu
izturēšanos atšiferēt, tad mums ir jāatskatās atpaka'
uz to, kad mazinieku frakcija ir nemierā ar valdību.
Es negribu tālu iet vēsturē atpakaļ, bet tikai ņemšu 2
gadījumus: pagājuša gada 1. maiju un šī gada 1.
maiju. Abos gadījumos mazinieki ir ārkārtīgi nemie-
ra arvaldību. Domāju, ka tā nav vienkārša saga-
dīšanās,ka lielais nemiers ar valdību sakrīt ar to ap-
stākli, kā pagājušā gada 1. maijā mazinieku frakcijai
bij ? valdība tikai viens ministrs, bet šī gada maijā
nav neviena. Tāpēc ari viņa nokļūst tādā stāvoklī,
ka Salnaja kungs pērn kāna uz katedra un sacīja:
«Valdībai bij zināms, ka būs ekscesi, bet valdība gā-
jienus nenoliedza — tas ir grēks, tas ir kauns"; šo-
gad nāk tas pats Salnaja kungs un saka no šī paša
katedra: „Valdībai bij zināms, ka būs daži „nieka
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ekscesi" un tamdēļ viņa jau noliedz visus gājienus,
kuros mēs varam savus spēkus demonstrēt; tas ir
noziegums, to nedrīkst pielaist, šāda valdība jāpa-
dzen." Šie galēji pretējie motivi, kurus Salnaja
kungs bij spiests savas frakcijas uzdevumā lietot, ari
noskaidro, ka šie nav tie īstie motivi un ka īstie lai-
kam gan ir tie, ka mazinieku frakcijai vajadzīgi val-
dībā vismaz 3—4 ministri, lai visi viņu virzieni butu
apmierināti, lai visi viņi politikā varētu but solidāri
un aizstāvēt esošo valdību. Tālāk mazinieki piemi-
nēja visu laiku, ka, lūk, viņiem neesot uzticības pret
tagadējo valdību, jo pie tagadējās valdības Rīgā esot
ieradies Niedra. Pie tā, cik nopietni ņemami šie mo-
tivi, gribētu pakavēties tikai pāris vārdos. Negribu
runāt pēc būtības, par pašu Niedru — tojau tiesās
tiesa — bet tikai gribu aizrādīt, ka tagadējā valdība
ir izdarījusi visu, ko jūs no viņas varētu prasīt: Nie-
dra atbrauca, viņu saņēma un aizveda uz centrālcie-
tumu, tālāk ar Niedru rīkosies Latvijas neatkarīga
tiesa. Latvijas tiesas ir sastādījis un noorganizējis
galvenā kārtā jūsu partijas biedrs, tā tad atkal nav
saprotams, ko jūs brūciet virsū tagadējai valdībai. Ja
esiet nemierā ar tagadējo tiesu, tad runājiet par to
vispirms savā frakcijā. Es negribu teikt, ka mes ne-
esam mierā ar mūsu tiesu, bet ja jus, cik var sa-
prast, šādu nemieru ar to te pievediet kā motīvu
pret tagadējo valdību, tad tas nav konsekventi. Tā-
lāk, jūs pārmetat tagadējai valdībai, ka viņasakropļo-
jot sociālo likumdošanu un neaizstāvot mazākais to
status quo stāvokli, kurš esot savā laikā deklarēts.
Uz to es varu teikt tikai tikdaudz, kad ja jūs tiešām
gribiet aizstāvēt strādniecības intereses, tad taču
jums vajaga rēķināties ar dzīves īstenību, jo citādi
tak jūs neesat politiķi. Ja pielaistu, ka lai viens vai
otrs jūsu sociālpolitiska rakstura likums tiktu gro-
zīts tikai caur dzīves ultimatumu, tad caur to visai
strādniecībai attiecīgie likumi nāktu uz bridi gan par'
labu, bet galu galā tomēr par ļaunu. Ja jūs negribat,
lai jūs skaita par īsredzīgiem politiķiem, tad tādus
motivus nevajaga pievest. Jūsu pašu frakcijas biedri
privātās sarunās ir izteikušies, ka viņi darba laika
likuma grozīšanai piekrīt. Ja būtu vajadzīgs, es
varētu konstatēt ari attiecīgo jūsu biedru vārdus, bet

tas jau nav no svara. _ Daži no tiem ir ari presē iz-
teikušies un Jeit jāaizrāda tikai uz attiecīgo slēdzienu
nekonsekvenci. Ja mēs tagad, tālāk, pārējām pie
opozīcijas motīvu apskatīšanas, kuri nāk no labās pu-
ses priekšstāvjiem, tad ari man jāsaka tas pats, kas
pie maziniekiem, t. i. ka ari tie motivi ir lielā mēra
māksloti. Es gribu šoreiz aizrādīt tikai uz vienu tādu
bīstamu parādību, kuru labais spārns ienesis mūsu
valsts dzīvē. Tā ir tā parādība, kura tiek konsek-
venti viscaur izvesta, sevišķi pēdējā laika un pastāv
principā, ka valdība jāpabalsta tikai par tik, parcik
tas ir no partijas interešu viedokļa izdevīgi. Ta ir
uz mata tā r>ati politika, uzskats un paņēmiens, kuru
savā laikā kultivēja Krievijā Kerenskis, tas ir tas
pats ..par tik, par cik", kura sekas mums pazīstamas
no Krievijas. Par cik viens virsnieks vai valdības
priekšstāvis nepatīkams, par tik tas ir noķengājams,
norejams un tādā kārtā mazināma valdības autoritāte.
Ja tas tā vēl ies ari uz priekšu plašumā, ja tas tiks
tā viscaur dzīvē izvests, tad mēs '-"am nonākt pie
tā paša, pie kā savā laikā nonāca Krievija. No val-
stiskā viedokļa no tādas politikas man uz noteiktāko
visi jābrīdina. Ja ir kāds pamats, ja ir kāda pama-
tota nepareizība, ja ir viens otrs iebildums pret vienu
vai otru valdības vīru vai rīkojumu, to jau nevajaga
slēpt, bet opozīciju vajaga taisīt tā, lai caur to ne-
tiktu satricināta visa mūsu valsts dzīve. To mēs ne-
drīkstam pielaist, tas var novest pie bēdīgām sekām,
un lai šīs sekas nerastos, tad te vajaga iestāties lū-
zumam iekš visa tā, kas līdz šim ir bijis. Ja šis lū-
zums nenāks ar labu, tad viņam vajaga nākt ar ļaunu,
bet es loti lūgtu labo spārnu nenovest nevienu valdī-
bu, lai ari kāda viņa nebūtu (sauciens labā pusē) pie
tā, lai tai ar varas līdzekļiem būtu jācīnās zemes
iekšienē par valsts drošību un valdības autoritāti.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Ar vajadzī-
go skaitu parakstu ir ienācis priekšlikums šīs dienas
sēdi slēgt. Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Acīm re-
dzot šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošā sēde rīt, 9.
maijā, pīkst. 5 pēc pusdienas. Turpināsies budžeta
apspriešana. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.35 vakarā.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets. Prezidijam ministru prezidents iesūtījis li-
kumprojektu par grāda un tiesību piešķiršanas kār-
tību techniskos arodos. Prezidijs liek priekšā nodot
šo likumprojektu izglītības komisijai. Iebildumu nav?
Nodots izglītības komisijai. Ministru prezidents ie-
sūtījis rakstu, kuru es lūdzu sekretāru nolasīt.
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Pagodinos paziņot, augsti godāts priekšsēdētāja kungs,
ka iekšlietu ministrs A. Birznieks š. g.'9. maijā iesniedza man
lūgumu atsvabināt viņu no iekšlietu ministra amata.

A. Birznieka kunga lūgumu esmu ievērojis un iekšlietu
ministra amata pienākumu pagaidu izpildīšanu esmu uzdevis
iekšlietu ministra biedrim A. Dzeņa kungam.

Ministru prezidents V. Zamuels."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Turpinās vispā-

rējas debates pie valsts budžeta. Referents Jānis
Vesmanis. _ Vārds Sīmanim. Tā kā runātājs nav
zāle, tad vārds nākošam runātājam Bočagovam.

A. Bočagovs (krievu nacionālists, runā krie-
viski) :*) Vakar krievu deputāts Koreckis apgaismoja
jautājumu, ka budžets gājis cauri budžeta komisijai.
Es turu par savu_ pienākumu pieiet pie budžeta no-
vērtēšanas pec būtības, izejot no tā redzes stāvokļa,
ka valsts rūpējas par krievu pilsoņu interesēm Lat-
vija. Pie šī budžeta novērtēšanas jāņem vērā, ka
viņš ir mantojums no iepriekšējā kabineta, un taga-
dējai valdībai nebija daudz laika pielikt pie viņa savu
roku. Gadās dažreiz tādi mantojumi, kur mantinie-
kiem sargajottestatora labo slavu, nākas tikai izpirkt
vekseļus. Tāds stāvoklis ir ari šinī gadījumā. Kā
šis, ta ari iepriekšējie budžeti ir sastādīti bez noteikta
un taisnīga valsts saimnieciskās dzīves plāna. Bu-
džeta komisijas nopelnsir tas. ka viņa sabalansējusi
budžetu, bet ar to jautājums nav izšķirts. Budžetu
var sabalansēt, ja to par katru cenu jāpanāk, bet vai
pie tam dzīvos saimnieciskās vienības, ienākumu
avoti. Šo jautājumu neizšķir ar sabalansētu bu-
džetu; no_ svara ir, lai šie avoti paliktu normāli un
dzīves spējīgi. Par to mums garantiju nav.

Apskatot budžetu un mūsu valsts dzīvi, mēs re-
dzam, ka valdība izgājusi no šauri nacionālās valdī-
šanas redzes_stāvokla, viņai pirmā un galvenā kārtā
dārga ir rūpēšanās par latviešu saimnieciskām vie-
nībām. Pēc tam nāk latgaliešu un beidzot minoritatu
intereses. Bet tā kā inteliģentiem darbiniekiem pēc
likuma ir 6 stundu darba diena, tad priekš minoritā-
tēm un sevišķi priekš Latgales krievu iedzīvotājiem
neatliek laika. Viņu intereses netiek apgaismotas un
apmierinātas. Man kā Latvijas pareizticīgo iedzīvo-
tāju priekšstāvim ir sevišķi smagi ap sirdi, ka mūsu
valdība līdz šim vēl nav iznīcinājusi to Latvijai kau-
na pilno pieminekli, kādu uzcēlis Ulmaņa-Meierovi-
ca kabinets. Tas ir pagrabs, kurā dzīvo pareizticī-
gās baznīcas galva. Šis Ulmaņa un Meierovica
mantojums ir Latvijas pareizticīgās baznīcas stāvo-
kļa simbols. Pareizticīgiem ir atņemtas baznīcas,
garīgais seminārs, garīgās skolas un archijereja mā-
ja; mums nav garīgās izglītības avotu. Archijereja
mājai piederošā Smārdes muiža ieskaitīta zemes
fondā, neatstājot centru. Ir atņemtas Vaives dzirna-
vas pie Cēsīm un nodotas lie mazzemniekiem vai
valsts vajadzībām, bet gan kādam ģenerālim viņa
personīgā rīcībā. Baznīcai bija ņemta iespēja celt
iebildumus. Bet tai pašā laikā Aglonas katoļu klo-
sterim

^
piešķirts no zemes fonda liels gabals zemes,

kas pārsniedz katru normu. Tas ir tas mantojums
un tie vekseli, kurus jāizpērk tagadējai valdībai. Es
tomēr ceru, ka šis pareizticīgās baznīcas un viņas
galvas nenormālais stāvoklis tiks uzlabots, jo šis Ul-
maņa-Meierovica piemineklis ir bēdīgs ne tikai
priekš pareizticīgiem, bet ari priekš visiem Latvijas
pilsoņiem.

Apstājoties pie atsevišķu resoru budžetiem, es
nevaru neatzīmēt, ka viss tas, uz ko norādīja mino-
ritatu deputāts, attiecas _ari uz krieviem.

Ņemsim piemēra pēc iekšlietu ministriju. Tur
pat pašā ministrijā ir divi galvas: viena priekš Lat-

*) Runātāja atreferējums.

vijas, atskaitot Latgali un otra speciāli priekš Latga-
les. Katrs rūpējas par savējiem. Bet nav tāda, kas
rūpētos par minoritātēm un sevišķi par krieviem.
Paliek pāri deputāti, uz kuriem šis stāvoklis uzliek
jaunu lūdzēju lomu. Vislielākais ļaunums ir pavalst-
niecības Jaunums. Loti traģisks ir tas, ka atstāj aiz
borta tos krievu īpašniekus, kuri gan nav nodzīvo- ,
juši vajadzīgos 20 gadus, bet tomēr dzīvo uz vienas
vietas vairāk kā 10 gadus un kuriem ir mazs īpa-
šums. Tam kā glezna noder Ludzas apriņķa pie-
robežupagasti. Neražas gadā, kad lopi iet bojā, tādu
5—6 bērnu tēvu arestē par atļaujas neizpirkšanu un
par 5000 rubļu gada nodokļu neiemaksu. Ieradās
pasu kontroles komisija un atņēma nacionālo pasi
zemniekam, kam 2 dēli ir cīnījušies partizāņu pulkā
un trešais kalpo tagad artilērijā. Šo gadījumu iekš-
lietu ministrija nokārtoja tikai tāpēc, ka ministrim
bija sirds, bet sistēma paliek. Tur nav reti tādi
gadījumi, kad policists izdomā savus likumus. Tai pašā
apriņķī policists, pieņemot pavalstniecības lūgumus,
piespiež mainīt uzvārdus, jo viņam acīm redzot krie-
vu uzvārdi nepatīk. Stepanovs pārtaisīts par Bēr-
ziņu, bet Bielovs par Baltais.

Es atļaušos apstāties ari pie zemkopības mini-
strijas, jo krievu tautība Latgalē ir ieinteresēta agrā-
rā reformā, kuru tur izved. Ir ieviesusies tāda si-
stēma, ka centrālie orgāni šīs reformas izvešanu ir
atstājuši vietējo pārziņā, paturēdami sev tikai tiesī-
bas aizstāvēt to, kas izdarīts uz vietām. Es neap-
stāšos pie tā. ka pretlikumīgi ieskaita zemes fondā
obroka_ gabalus u. t. t. Es aizrādīšu tikai uz to, ka
izdala ara rezervu gabalus un, neskatoties uz to, ka
ir krievu pagastos zemes trūkums, tos piešķir ne-
krieviem. Zemi piešķir personām, kam nav nekā
kopēja ar zemkopību, kas tikai domā par to, kā pār-
dot šos gabalus. Šie gadījumi spiež pacelt jautājumu
par zemes piešķiršanas reviziju.

Es aprobežošos ar šiem gadījumiem, kuri pie-
tiekošā mērā apgaismo to, ka pie mums valsts neiz-
turas vienlīdzīgi objektīvi un taisnīgi pret iedzīvo-
tajiem.

Beidzot savu runu es nevaru neapstāties pie tās
budžeta savādības, ar ko viņš atšķiras no iepriek-
šējiem budžetiem. Viņā ir nostrīpotas pabalstu su-
mas baznīcām. Šinī lietā nav vainīga valdība. Es
ceru, ka Saeimas autoritatīvās grupas piepildīs šo
budžeta trūkumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: ^ārds Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vā-

ciski):*) Apspriežot demokrātiskas valsts budžetu
nevar paiet garām jautājumam,vai budžeta ieņēmu-
mu nastām, kuras gulstas uz visiem valsts iedzīvotā-
jiem, stāv pretim ari tāds izdevumu budžets, kas nāk
visiem iedzīvotāju slāņiem par labu. Šādu prasību
vajaga uzstādīt ne tikai minoritātēm, kurām šis ele-
mentāra taisnīguma redzes punkts ir dzīvības jau-
tājums, be^t vēl lielākā mērā tā ir valsts interešu
prasība. Pasaules satiksmē, uz kuru beigu beigās
iziet katras zemes saimnieciskā darbība, iādomā ti-
kai par vienu vienīgu slēgtu Latvijas saimniecību.
Katra politika, kas savā paša zemē izmanto vienas
iedzīvotāju daļas intereses pret otras dalās intere-
sēm, izšķērdē vienības spēkus un vājina pati sevi.
Nacionalistiska saimnieciska politika, t. i. tāda po-
litika, kas netur prātā otras valsts saimnieciskās
dzīves attīstību, bet grib vienu iedzīvotāju dalu darīt
bagātu uz otras daļas rēķina, ir pašiznīcinoša un
valsti graujoša.

Par nožēlošanu mums jākonstatē, ka mūsu valstī
ir redzamas tieksmes uz šādubīstamu politiku, un jā-
saka, ka tās arvien pieaug. Pavisam neapslēpti un.

*) Runātāja atreferējums.
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es gribētu teikt, bez kāda kauna šāda tendence pa-
rādījās pagājušā gadā, vēl Meierovjcakabineta laika,
kad Latvijas bankas padomē ievēlēja veselu rindu
deputātu un citu personu, kuriem ar mušu saimnie-
cisko dzīvi nebij ne mazāko sakaru, kuriem par mu-
šu saimnieciskās dzīves vajadzībām nebij nekādas
jēgas, kamēr minoritātes, kuras jau no seniem lai-
kiem strādājušas mūsu zemē radošu saimniecisku
darbu, nedabūja nevienu priekšstāvi. Vācu frakcija
tur šādu rīcību par atklātu skandālu un ir tajos uz-
skatos, ka atbildību par to nenes tik daudz katrrei-
žējie valdības priekšstāvji, bet gan daudz vairāk tas
partijas, kas izmanto savu parlamentarisko varu, ne
lai aizsargātu vispārējas valsts intereses, bet lai ap-
mierinātu savu locekļu un vadoņu personīgas pra-
sības.

Bet ari valdības iestādēs ir iespiedies šis mušu
valsts ekonomisko dzīvi apdraudošais gars, un ka
viņa īstais mājoklis ir uzskatams kredita departa-
ments, kura ārdošo darbību finansa ministra kungs
nevar, mazākais, pietiekoši aizkavēt. Dienu no die-
nas vairojās sūdzības par to, ka pie aizdevumu pie-
šķiršanas un kreditiestāžu vadīšanas neskatās ob-
jektīvi uz kredita spējām, bet gan uz kreditu piepra-
sītāju nacionalitāti. Tādā ceļā dzīves spējīgus uzņē-
mumus aizkavē to attīstībā, kamēr mākslīgi rada un
uztur pie dzīvības neveselus uzņēmumus, kuri vis-
pārībai neatnes nekādu labumu, bet galu galā ar
savu sabrukumu var tikai kaitēt.

Sevišķi uzkrītoša ir izturēšanās oret apdrošinā-
šanas sabiedrībām, un proti, ka preces un imobilus
var tikai tad ieķīlāt, ja minētie objekti apdrošināti
sabiedrībās, kuras noslēgušās ciešus kontraktus ar
iestādēm. Bet kā šādus līgumus principā noslēdz
tikai ar latviešu sabiedrībām, bet ne ari veciem, labi
iekārtotiem uzņēmumiem,kuros ir ar nelatviešu ka-
pitāls, tas ir tāda demokrātisko principu un katras
veselīgas saimniekošanas noniecināšana, kuru nevar
pietiekoši asi no šī katedra nosodīt. Ar kādu atklā-
tību kredita departaments piekopj savu politiku pret
minoritātēm.redzams no viņa izturēšanās pret biržas
komitejas statūtiem. Pēc biržu likuma šie statūti
pieņemami pilnīgi brīvi no biržu sabiedrībām. Līdz
5im apstiprināti tikai Rīgas biržas komitejas statūti,
kuros ar atklātu spiedienu un grozot sabiedrības pie-
ņemto tekstu obligatoriski noteikta latviešu tautī-
bas locekļu majoritāte. Liepājas un Ventspils statūti,
kuros nav šāda noteikuma, nav vēl lļdz šim laikam
apstiprināti. Saprotams, ir liela starpība, vai par
šādu sadalīšanas veidu praktiski vienojas sarunu
ceļā. kā tas notika Rīgā, vai to nosaka kā obligato-
risku noteikumu uz visiem laikiem. Man nebūs gan,
laikam, sevišķi jānorāda, ka noteikums, kurš vie-
nai pilsoņu grupai piešķir lielākas tiesības nekā
otrai, ir vislielākā pretrunā ne tikai ar mūsu demo-
krātiskās satversmes principiem, bet ari ar tiem
principiem, kurus Latvija atzinusi, iestājoties tautu
savienībā.

Tik ilgi, kamēr kredita departamentā valda šis
gars un viņa vadība netiek mainīta, vācu frakcija ne-
var balsot par šī departamenta budžetu.

Ja runā par saimniecisku politiku, kura uz na-
cionalistiskiem pamatiem apzinīgi kaitē zināmai mū-
su pilsoņu daļai, tad saprotams, neVar aizmirst mūsu
aerarreformu. Te jau ir pagājuši gadi, kamēr par-
tijas atradušas par iespējamu uzticēt pa lielākai da-
ļai minoritātēm atņemtās zemes sadalīšanu tādai vie-
nībai, kurā, neskatoties uz viņu neapstrīdamām tie-
sībām, nav ievēlēts neviens nacionālo minoritatu
priekšstāvis. Mēs neticam taisnīgai un lauksaim-
niecībai patiešām derīgai agrarpolitikai, kamēr pa-
stāv centrālā zemes ierīcības komiteja, un nevaram
tāpēc balsot ari par lauksaimniecības resora budžetu.

Ar gandarījumu mums jākonstatē,-ka mūsu tiesas,
neskatoties uz daudzām grūtībām, uz kurām tās uz-
dūrušās pateicoties juridiski izglītotu spēku trūku-
mam, tomēr varējušas noturēties zināmā augstumā,
un nav bijušas pieejamas ielas iespaidiem. Par no-
žēlošanu ar vienu iestādi še jādara izņēmums, un tā
ir senāta administratīvā nodala. Viņas spriedumi ir
katras jurisprudences un tiesiskas sajūtas zaimo-
šana. Tie kompromitē mūsu valsti atklātībā un-ir
piemēroti, lai nomaitātu tiesisko apziņu iedzīvotājos.
Tāpēc vācu frakcija ar vislielāko noteiktību prasa
šīs māņu tiesas likvidēšanu un viņas funkciju nodo-
šanu senāta plenārai sapulcei.

Loti bīstams tiesiskas domāšanas attīstībai ir
likums par sekvestrēšanas attiecināšanu uz valsts
pārvaldītām muižām, izdots satversmes 81. panta
kārtībā, un kuram nav cita mērķa, kā atsvabināt ne-
uzticamus ierēdņus no atbildības par mantas izšķēr-
dēšanu. Mēs galdam no augstā nama, lai tas pēc ie-
spējas pamatīgi dara galu šīm ierēdniecības tikuma
stingrību apdraudošam likumam. Tāpat būtu laiks
atcelt likumu, kurš nopirkto imobiļu koroborēšanu
dara atkarīgu no tieslietu ministra atļaujas. Starp-
tautisko tiesību literatūra jau sen ir vienis pratis tai
ziņā, ka šāds noteikums uzskatāms, kā vērsts pret
nacionālā mazākuma vienlīdzību. Bet ari no iekšējās
politikas redzes stāvokļa jāsaka, ka šim likumam pa-
matos esošais mērķis netiek sasniegts, un tanī vietā
arvien vairāk rodas baumas, kas loti tuvu stāv sa-
karos ar valsts iestāžu piekukuļošanu.

Smagu vilšanos vācu frakcija piedzīvojusi ari pa-
gājušāgadā atkal no jauna caurkatrreizēja izglītības
ministra rīcību. Mūsu skolu autonomijas principi ar-
vien no jauna bijuši padoti pārāk šovinistisku ierēdņu
uzbrukumiem un kamēr ministri nāk un iet, šie ie-
rēdņi, kuri nekautrējās atklāti aizrādīt savu neiecie-
tību pret sveštautiešiem, mūsu pilsoņiem, paliek ar-
vien savā amatā. Taisni izglītības ministrijas ie-
rēdņi, kuri atkal un arvien izrādās kā kultūrai nai-
dīgi, maziski visu minoritatu nīdēji, pamudina mino-
ritātes uz aizsargāšanos.

Mēs turam savu kultūru par apdraudētu, kamēr
mūsu autonomija nebūs visā pilnībā negrozāmi no-
teikta, un tāpēc vācu frakcijas vārdā beidzu taī ce-
rībā, ka caur drīzu autonomijas likuma pieņemšanu
radīsies veselīga bāze visu nāciju mierīgai sadar-
bībai par labu mūsu kopējai un kopēji dārgai valstij.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Vārdu lūdz Bīlmanis. Bīlmanim l*
vārds.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-
tātu kungi! Es nebiju domājis, šogad uzstāties pie
budžeta, bet vakardienas debates man deva iemeslu
šodien pāris vārdu teikt. Šī gada budžetu visā visu-
mā es gribu uzlūkot kā budžetu, kurš samērā ar
visiem iepriekšējo gadu budžetiem ir manāmi uzla-
bojies. Un visā mūsu saimnieciskā puiitikā ir ma-
nāmas zināmas pazīmes, kas norāda, ka mūsu saim-
nieciskā dzīve izveseļojas, un tāpēc es īsumā gribu
apstāties pie dažiem datiem un apgaismot tā pozi-
tīvās puses. Budžeta komisija, kura ir daudz pūlu
pielikusi pie budžeta caurskatīšanas, ir darījusi daudz
sīka darba, kas bij patiesībā jādara finansu ministri-
jai. Apspriežot valsts saimniecības plānu tekošam
gadam, mēs vēl neesam dzirdējuši finansu ministra
ieskatus un domas, kaut gan vesela rinda runātāju
jau izteikusēs. Turpretī parlamentārā praksē citās
zemēs parasti pēc referenta ievada nāk finansu mi-
nistrijas ziņojums par_ valsts saimniecisko stāvokli
un turpmākam izredzēm. Šis trūkums sajūtams ari
šogad mūsu_ budžeta debatēs. Budžeta komisijas
darbība uzrada sekošus panākumus: < Budžeta ko-
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misija kārtējos ienākumus palielinājusi par 20 miljonilatu, t. i. parU no visiem mušu ienākumiem. Tas bu-
džeta komisijai bija iespējams rūpīgi pārbaudot ienā-
kumu kalkulācijas, kuras bija uzdotas valdības budže-
ta projekta. Apspriežamais budžets nav tagadējās ko-
alicijas sastādīts, bet iepriekšējās koalicijas budžets.
Budžeta komisija ārkārtējos ienākumus samazinājusi
par 7.3u0.000 latiem. Katra ārkārtējo ienākumu sa-
mazināšana runā par labu valsts dzīves uzlabošanai.
Sis budžeta_ projekts rāda, ka budžeta komisija nav
gājusi pa tam metodēm, kuras agrāk jo plašos ap-
mēros izlietoja, pārāk paplašinot ienākumu avotu.
Kārtējos ienākumos budžeta komisija ietaupījusi un
palielinājusi ienākumus par 14 miljoni latu. Izdevu-
mus - budžeta komisija_ samazinājusi kārtējos par 1
miljonu latu, bet _ ārkārtējos palielinājusi par
5u.500.uOU latu. Ārkārtējie izdevumi iet mūsu dzīves
atjaunošanas un saimnieciskās dzīves nokārtošanas
vajadzībām. Tātad, pārkārtojot sumas valdības ie-
sniegtajā budžetā, budžeta komisija, atrodot plašus
ienākumu avotus un izdarot ietaupījumus kārtējo iz-
devumu budžeta, novirzījusi plašus līdzekļus mūsu
saimnieciskas dzīves izveidošanai. Tas ir viens no
budžeta komisijas darba pozitīvākiem rezultātiem.
Lec atsevišķiem resoriem ienākumi pavairoti finansu
ministrija par 7 miljoni latu, zemkopības par 5.000.000
latu un_valsts kredits par 7.000.000 latu. Izdevumi
palielināti satiksmes ministrijai par 3.000.000 latiem
un valsts kredītam par 8.000.000 latiem. Tas ir loti
zīmīgi, ka taisni tās sumas, kuras aiziet dzīves vei-
cināsanakbudžeta komisija paguvusi pavairot. Man
jākonstatē, ka pabalstu sumas tekošā budžeta gadā
samazinājušās, bet lielā mērā pieaug visi aizdevumi,
ir jāatzīst,ka tā atziņa, pie kuras pagājušā gadā nāca
Saeima savā vairākumā, tagad jau ir zināmā mērā
realizēta un valsts aizdevumu sumas tagad, salīdzi-
not ar pagājušo gadu, ir palielinātas no 12 miljoni uz
14 miljoni lati, bet pabalsti samazināti no 28 miljoni
uz 1, 3 miljoni latu. 'Tad pamatkapitāliem piešķirtie
pagājušā gadā 3 miljoni, tagad tie samazināti uz 1
miljonu latu. Turpretim, agrākos gados uzkrāto pa-
radu nomaksai budžeta komisija' ir atradusi par ie-
spējamu gandrīz dubultot sumas un šai vajadzībai
budžeta komisija ir paredzējusi ta^ad līdzšinējo 4
miljoni latu vietā 7, 6 miljoni latu. Pastiprinātai pa-
rādu nomaksai seko kā kompensācija renšu no-
maksas sumu samazināšanās, kam budžeta komisija
atstājusi nepilnu Va miljona latu. Tāpat veco neno-
kārtoto rēķinu fondu budžeta komisija samazinājusi
no 11 miljoni latu uz 3 miljoni latu. Nekustamu īpa-
šumu iegūšanai resp. namu pirkšanai tekošā gadā
paredzēti 750 miljoni latu. Šī ir stipri liela suma, un
tās izlietošanai būtu jāpiegriež daudz lielāka vērība.
Man šķiet, ka ievērojami tie motivi, kas izskanēja
Dubina kunga runā, un kuri daudz reiz atskan ari
mūsu presē, ka valdības un pašvaldību uzdevums
būtu nevis namus pirkt, ja tām tādi īpašumi vajadzīgi,
bet gan pašām būtu jāķeras pie namu būves. Tas
vajadzīgs jau tāpēc,, ka pie mums novērojams loti
liels dzīvokļu trūkums. Tāpēc nebūtu ieteicams
valdībai un pašvaldībām pirkt namus no līdzšinējiem
namu īpašniekiem, kas veicinātu spekulāciju un vēl
vairāk pasliktinātu jau tā grūto dzīvokļu jautājumu,
bet gan pašām tādus būvēt. Būvējot jaunus namus
savām vajadzībām, valdība rādītu pirmā priekšzīmi
un izsauktu ari rosību būvmateriālu ražošanā. Mūsu
kaimiņu zemē — Igaunijā viscauri to redzam, igauņi
ved aktivu politiku attiecībā uz dzīvokļu krizes no-
vēršanu un tanī nolūkā veicina namu būvi un ēku
remontus daudz plašāki nekā pie mums. Tāpēc ari
šogad uzņemot šis sumas valsts budžetā augstam
namam vajadzētu dot norādījumu, lai uz priekšu šā-
das sumas vairs budžetā netiktu uzņemtas namu

pirkšanak bet ja krediti ir vajadzīgi, tad tie izlieto-
jami būvēm vai veco remontiem. Tik tālu budžeta
komisijas darbības pozitīvā puse. Uzsverot šo po-
zitīvo pusi, es negribu teikt, ka mūsu budžets ir sa-
balansēts tā, ka viņš būtu pieskaņots mūsu tagadē-
jām saimnieciskām prasībām un apmierinātu tikpat
vienu, kā ari otru pusi. Man šķiet, ka tagadējais bu-
džets neapmierina rūpniekus, to jūs paši it labi zi-
niet, vēl vairāk viņš neapmierina lauksaimniekus, tas
izskanēja no jūsu vārdiem un pavisam neapmierina
vienkāršos darba darītājus — strādniekus. Es at-
ļaušos pāris vārdus ari šinī ziņā teikt. Nav divu
domu par to, ka mūsu budžets ir šķiru budžets, ka
kapitāls mūsu zemē nenes tik smagas nastas, kādas
nes tā šķira, kam kapitāla nav. Man jākonstatē, ka
tai šķirai, kura nes budžeta sabalansēšanai ļoti sma-
gas nasta, daudz smagākas nekā kurš katrs kapi-
tālists, salīdzinot ar viņa maksāšanas spējām, nekad
nav bijusi tik liela apetite un paradums tā sūdzēties,
kā to se darīja zemnieku savienības runātāji, piemē-
ram Goldmana kungs. Nē, mēs nedomājam še gau-
dot, bet apzināmies, kamums jāved cīņa, kuru ari
Latvijas nemantīgai strādnieku šķirai uzspiež uzņē-
mēju un kapitālistu šķira. Es atļaušos īsumā pievest
datus,kas ari jūs var interesēt. Pirmkārt gribu kon-
statēt,ka šīgada budžeta debatēs neviens no līdzši-
nējiem runātājiem, nenāca ar vispārēju kritiku, bet
katrs nāca ar savu šauro mērauklu un savas poli-
tiskās grupas interesēm. Katrs to mēroja tikai. ar
savu olekti. Tas vislabāk izskanēja Dubina kunga
runā, kurš ari tagadējai valdībai uzstādījis 10 prasī-
bas un prasījis, lai tā apsolītu tās izpildīt 10 minūtēs.
Man šķiet, Dubina kungs, ka Jūs savas 10 prasības
ultimatuma veidā nedrīkstiet uzstādīt nevienai val-
dībai, jo Jums, tiklab valsts saimniecisko interešu,
kā ari vispārīgi likumdošanas iestādē, jāiziet ne no
savām šaurās grupas interesēm, bet gan no visas
valsts interesēm. Goldmana kunga motivi un kritē-
rijs pie valsts budžeta apspriešanas bija tāpat tikai
vienas grupas, vienas šķiras interesēs. Pāri par
jūsu grupu interesēm mēs neviena vārda nedzirdē-
jām. Ari latgalieši nepiegāja pie budžeta ar vispā-
rēju kritiku. Visā visumā ņemot, ari šī budžeta ap-
spriešanā neredzam zinātniski pamatotas kalkulāci-
jas, nopietni pārbaudītus ieskatus. Man šķiet, ka iz-
ejot notiem datiem, kādi mums ir, un tos, kungi,
nopietnāki padomājot un aprēķinot, jumspašiem būtu
janak pie citiem spriedumiem. Pieņemot Ringolda
Kalninga kurtga aprēķinu — viņš savā laikā bija pir-
mais, kurš izveda mūsu valstī īpašumu apvērtēša-
nu, — mes varam aprēķināt tās nodokļu nastas, ku-
ras nes atsevišķas grupas, samērā ar kapitļaru', 'kāds
ir viņu īpašumā. Ņemot piemēram lauksainmiecības
zemju īpašnieku šķiru un saskaitot mūsubudžetā visas
tās sumas, ko šī šķira iemaksā valsts kasē, un aprē-
ķinot, kādu dalu tās iztaisa no kapitāla, redzam, ka
visi lauksaimniecības zemju nodokli caurmērā iz-
taisa 0,03% nokapitala. Turpinot šo aprēķinu, mēs
nonākam pie tā, kad rūpnieku un tirgotāju nodokļu
nasta samēra ar viņu rīcībā esošokapitālu iztaisa 4%.
Pilsētu nekustamo īpašumu īpašnieki no ieguldītā
kapitāla maksā 0,05% nodokļu. Tā tad aprēķinot,
cikos gados šīsgrupas nodokļos samaksātu savus ka-
pitālus, redzam, ka lauksaimnieki dzēš savu kapitālu
300 gados, rūpnieki 200 gados un tirgoņi 25 gados.
Turpretim nodokli, kurus pēc mūsu budžetā maksā
vienkāršs strādnieks, līdzinājās V12 no viņa gada ie-
nākumiem, resp. algas. Tie, kuri dzīvo no savas
algas, savus kapitālus, Pauļuka_ kungs, nemaz neap-
groza peļņas nolūkos, tie patērē savu kapitālu uz
vietas, un tāpēc, no kapitāla viedokļa izejot, šeit ir
liela starpība. Tiem, kam kapitāli ir droši un guļ
nekustamos īpašumos, tie maksā vismazāko pro-
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centu un tāpēc no tiem var prasīt, lai tie maksātu
vairāk. Jūs, kungi, vienmēr izejiet ar aizrādījumu,
ka mūsu apstākli ir grūti, ka mūsu saimnieciskā dzī-
ve ir slikta un ka iestājusēs smaga krize, iestajuses
krize kā rūpniecībā, tāpat lauksaimniecībā. Gficialie
dati, ko publicē «Ekonomists" un statistiskā pārvalde
par kredītiestādēm, bankām, kooperativiem, rāda ko
citu. Pārskati par akciju sabiedrībām, ko tie uzrāda?
'Tie uzrāda, ka ari mūsu šaurajos apstākļos akciju sa-
biedrību kapitāli pieaug diezgan strauji. Reiz viņu
kapitāli jūtami pieaug, tad neviens neapstrīdēs, ka
nodokļus maksāt tās nebūtu spējīgas un ka to prasīt
mums nebūtu tiesības. Tikai pāris izvilkumus gribu
pievest. Akciju sabiedrības un bankas 1920. gadā uz-
rāda kopbilanci 146 miljonus latu, 1923. gadā 1489
miljonus latu. Savstarpējās kredītiestādes 33 miljo-
nus, tagad 240 miljonus. Kreditkooperativu kopbi-
lance pieaug no 14 uz 131 miljonu latu. Ari kapitāli
akciju sabiedrībām ir pieauguši no 16 uz 165 miljo-
niem latu. Latvijas banka uzrāda, ka noguldījumi
pieauguši no 210 miljoniem 1920. gadā līdz 3000 mil-
joniem latu tagad, kas nepārprotami liecina, ka šie
noguldījumi uzkrājas no tām sumām, ko zemākās
šķiras nogulda bankās, un ka šos kapitālus izmanto
uzņēmēji dažādu kreditu veidā jaunas peļņas rauša-
nai. Ja tagad tiek no pretējās puses attēlots pretējs
stāvoklis, tad nezin, vai pēc šiem datiem to var sa-
cīt, jo mēs skaidri redzam, ka kapitāli uzkrājas, un
no kā viņi uzkrājas. Kapitāliem, bez šaubām, jāuz-
krājas, jātop lielākiem, jo citādi nemaz nevar būt
kapitālistiskā valstī, bet no tiem, kas šos kapitālus
uzkrāj, protams, var prasīt zināmas kompensācijas
nodokļu veidā. Atļaujiet man pievest vēl piemērus.
Tik loti žēl, ka mūsu finansu ministra kungs nav pa-
rūpējies savilkt kopā datus par pagājušā gada ak-
ciju sabiedrību un uzņēmumu peļņas procentiem, kā
to mes sastopam katrā angļu tautsaimnieciskā žur-
nālā. Tas būtu ļoti no svara ari mums. Tāpēc man
jāoperēar tiem datiem, kādi ir piemēram, jūsu presē
„Latvī". Rīgas komercbanka pelnījusi pagājušā gadā
40 miljonus, no tiem 19 izmaksājusi tantjemās, «Latvi-
jas Loids" 9 miljonus un šodien lasām, ka «Latvijas
Eksportsj'uzrāda 6 miljoni peļņas, kaut gan tas rīko-
jas samērā ar maziem kapitāliem. Šī pelņa priekš
viņa iztaisa augstu procentu. Tā tad jūsnenoliegsat,
ka mums ir zināms pamats prasīt, lai pelņa, ko uz-
rada dažādi uzņēmumi, tiktu publicēta, pareizi novēr-
tēta un pareizi aplikta. Man gribētos teikt, ka fi-
nansu resors līdz šim nav parūpējies pielikt stingru
mērogu, lai pareizi aprēķinātu un apliktu uzņēmumu
pelņu un man liekas, ka te būtu daudz kas darāms,
lai paceltu tiešos ienākumus. Tāpēc man šķiet, ka
tai pusei, kura dzīvo ne.no kapitāla, bet kura maksā
no savas darba algas atpakaļ valsts kasē lielus no-
dokļus, fr- tiesība domāt, ka mūsu nodokļu aprēķi-
nāšana vel nav pareiza. Tiešo nodokļu procents
valsts budžeta paliek vēl tāds, kāds tas bija 1919./20.
gada. Ir skaidri, ka tiešie nodokļi jāpastiprina un jā-
dara viss, lai tos pavairotu. Ari še līdzekļus mēs gan
varētu atrast, ja tikai nopietni gribētu. Ar šiem vār-

? diem es gribu pastrīpot to, ka mūsu valsts budžetam
šķiru raksturs paliek ari uz priekšu. Tie, kam nav
nekādu īpašumu, kapitāla, maksā samērā ar kapitā-
liem vairāk un atdod lielu daļu no savas pelņas valsts
budžeta sabalansēšanai. Es gribētu vēl vienu vārdu
teikt vispārīgi par mušu valsts finansielo stāvokli un
kredita jautājumu. Zemnieki sūdzas, it kā sociālde-
mokrāti butu pretī lauksaimniecības kreditiem u. 1.1.
M.es saprotam, ka jus to darāt savu šauro interešu
deļ. Ieskatoties valsts budžeta un valsts saimniecībā,
nevaram neredzēt, ka valsts līdz šim ir devusi mak-simāli iespējamo. Klīves kungs, Jūs paši esat kon-statējuši, ka caur valsts banku, kreditdepartamentu
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un zemes banku lauksaimniecībai 1. novembri 1923.
gadā skaitījās aizdevumos 59 miljoni latu. Tā ir
maksimālā suma — puse no valsts kredita ir aizgā-
jusi lauksaimniekiem. Ja mēs šīm sumām pieliekam
vēl klāt citas sumas, kas nāk caur meža materiālu iz-
sniegšanu, kas vienā pagājušā gadā, naudā rēķinot,
iztaisa vairāk nekā miljardu rubļu, tad jums vaja-
dzētu saprast, ka daudz tālāk pie mūsu šauriem ap-
stākļiem nav bijis iespējams iet, ka mēs visu esam
devuši.kas vien ir bijis iespējams. Bet _ apstājoties
pie šī jautājuma, man gribētos vēl aizrādīt, ka fi-
nansu resoram ir rūpīgi jāpadomā, lai nokārtotu mūsu
kredita lietu. Mums ir 3 paralēlas iestādes, kas iz-
sniedz valsts aizdevumus bieži vieniem un tiem pa-
šiem mērķiem: kredita departaments, zemes banka
un Latvijas banka. Tāds stāvoklis ilgāk palikt ne-
var. Ienest skaidrība šai lietā var vienīgi caur kre-
ditu nošķiršanu likumdošanas kārtībā. Viss lauk-
saimniecības kredits koncentrējams zemes bankā.
Rūpniecības un lieltirdzniecības kreditēšana atstāja-
ma Latvijas bankā, bet nekustamu īpašumubūvei jā-
rada jauna kredītiestāde — hipotēku banka. Tas ir
viens no jautājumiem,kas vēl nav pietiekoši nokār-
tots, bet kurš nokārtojams vistuvākā laikā. Tālāk
man gribētos pāris vārdus teikt par tām sumām, par
kurām tik daudz mēdz runāt labais spārns, tas ir par
kreditiem, kuri tiek atvēlēti sociālās aizsardzības va-
jadzībām. Šiem80 miljoniem rubļu, kurus valsts pie-
maksa slimo kasēm, stāv pretim neatmaksājami pa-
balsti lauksaimniecībai pagājušā gadā ari 80 miljoni
rubļu. Šo^ad šī suma mazāka. Salīdzinot sumas
mūsu budžetā, kas tiek izdotas tautas veselības kop-
šanai un aizsardzībai, atrodam, ka veselības depar-
tamenta budžeta sumas iztaisa apmēram 1% no visa
valsts budžeta, un sumas, kuras aiziet strādnieku
sociālai apdrošināšanai, neiztaisa vienu pilnu % no
valsts budžeta. Veselības departaments, Reinharda
kungs, gada ne tik daudz par veselības kopšanu un
aizsardzību, kā par sociālo apgādību. Tam jārūpē-
jas par tizliem, kropliem un ārprātīgiem, kuriem
vairs ārsta palīdzība nav vajadzība. Tautas veselī-
bas kopšanai veselības departaments neizdod tik
daudz, ka melns aiz naga. Tāds stāvoklis ilgāk
nevar palikt. Ņemsim piemēram kuru katru demo-
krātisku valsti. Ņemsim Somiju. Kasparsona kungs
vakar_ minēja dažus datus no Somijas budžeta, bet
neturēja par vajadzīgu pakavēties tālāk pie citiem
Somijas budžeta posteņiem, kuri paredzēti veselības
kopšanai. Jums pašiem vajadzētu zināt, ka ilgāk tā
palikt nevar. Valdībai jāķeras pie veselības aizsar-
dzības nokārtošanas tiklab uz laukiem, kā pilsētās.
Ari pašvaldību apmēram 300 miljoni rubļu lielais bu-
džets pec oficiāliem datiem uzrāda veselības kopša-
nai 14%. Ko ar to_sumu var darīt? Jūs ar to variet
palīdzēt tikai nespējniekiemuz laukiem, bet ne tautai
visa visuma. Pilsētas strādnieku veselības stāvokli
apdraud visvairāk darba apstākli. Viņi saņem no
valsts budžeta apmēram 1%, bet samaksā 10—20
kārtīgi vairāk netiešos nodokļos. Tās artavas tie-
šam tik mazas, ka nav vērts, ka par viņām tik daudz
šķēpu jālauž. Ja jus gribat stiprināt to spēku, kas
mušu zeme ir, un kas nodarbojas mūsu rūpniecībā,
tad jums šīs sumas ir jāatvēl. Reinharda kungs sa-
ka: apkarojat alkoholu. Sekojot Jūsu aizrādījumam,
es varu Jums pievest kādas Jums tuvu stāvošas
avīzes «Latvis" korespondenci. Domājams, ka tas,
ko jus rakstāt avīzes, ir ari jūsu dzīves izpratne un
ideāls.

«Vasaras kolonija «Helios" sāk 16. jūnijāsavu 3.
sesonu, _atvērdama durvis Rīgas jaunām sievietēm un
meitenēm, kas veļas pavadīt Asaros 1—2 īsti jautras
nedēļas. Katrai jaunavaidota iespēja mācīties pel-
dēt, iemantot veselīgu, bruņu miesas krāsu un sārtus
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vaigus, attīstīt muskuļus un spēcināt ar rīta vingro-
šanu jūrmala, ar.dažādam, spēlēm un rotaļām, dejāmun pastaigāšanos apkārtne. Pēdējā gadījumā dalīb-niecēm ir izdevība ari jūsmot par dabas skaistumu,
lasīt puķītes un papardes, pētīt putnus un kokus un
zvaigznes. Atgriežoties pilsētā, tās paņem līdz daudz
jauku atminu par izbraukumiem laiviņā plašajos jūras
ūdeņos, -r ekskursijām,uz Tukumu un citām apkārt-
nes interesantākam, vietām, par ugunskuriem un va-kariņām brīva gaisa un dziesmām jūrmalā, lūkojoties
pie tam saules rieta krasu bagātībā un apvārkšņa
dziestoša gaisma, kur ūdens un mākoņi vienojas.
Gandrīz katru sestdienas vakaru notiek kostimu
balle ar dejām un rotaļām tikai kolonijas dalībnie-
cēm. Svētdienas rītos visas pulcējās uz īsu svētdie-
nas dievkalpošanu.

Divas nedēļas tādos apstākļos ir ideālas brīv-
dienas ta ierēdnei, ka skolniecei, kā ari tādai, kas
dzīvo mājas pie vecākiem. Ievērojat, kungi, «kā ari
mājas pie vecākiem". Cenas ir loti mērenas un
nauda nav izdota par v elti. Šo vasaru pēdējās divas
nedēļas jūnija rezervētas sevišķi skolniecēm no 12—
18 gadiem. Tuv. ziņas YWCA kancleja, Antonijas
ielā 1, katru dienu no 10—1un 4—7."

Kungi morāli par šādu sprediķi es atstāju jums
pašiem. Man šķiet, ka jūs, kas audzināt nākošo pil-
sonību, valsts budžet i apspriediet tikai no šauriem
saimnieciskiem aprēķiniem, bet tālāk ejošas kultū-
ras motivi jums sveši. Nevienu kultūras progresa
vardu vai priekšlikumu es neesmu dzirdējis no jūsu
puses ne budžeta komisijas darbībā, ne ari te. Pe-
dzams, ka jums nav ideālu, kuri vadītu jūs uz tālā-
kiem mērķiem. Jus, \ arbūt, teiksat, ka es runāju ne-
vieta . ka runa iet oar budžetu un par tām sumām,
kas budžeta, paredzētas. Ne, jūs nevarat saimnie-
cisku procesu sekmēt, ja jums nav ideālu. Un šai
ziņa Dubina kungs šeit pareizi teica, ka jūs nemākot
fabrikas organizēt. Tas saprotams, ja jūs tik šauri
skatāties uz valsts nākotni. Jūs, Reinharda kungs,
cīnāties pret alkohola, bet vai tad spirta rūpnieki un
tirgotāji, vai tie ir strādnieki. Es jums, Reinharda
kungs, nepārmetu, bet tikai norādu, ka tie nāk no jūsu
sektora (Reinhards no vietas: «Bet tur pie otrās sie-
nas?"). Reinharda kungs, bez spirta tirgotājiem un
rūpniekiem jus atrodiet mūsu dzīvē vēl otru ļoti skai-
stu institūtu, loto klubus, kurus dievina un kuri de-
vuši mums raksturīgo loto kultūru. Bez liku-
mīga pamata šie klubi iekārtoti un ar tiem jūs izman-
tojiet ari strādniecību. Jūs dzenat propagandu, kura
mača jaunatni uz vieglu iedzīvošanos caur spekula-
tīviem veikaliem, bet ne caur darbu. Šī nolasītā ko-
respondence, stipri teicot, liecina par to gara nabadzī-
bu, kāda ir jūsupresē un kāda slēpjas zem «nacionālās"
politikas. Ar šādu morāli jums vajadzētu braukt uz
Ameriku un kultivēt tur šo angļu vai amerikāņu lē-
diju kultūru, bet mūsu apstākļos to-var atļauties tikai
tie, kam ir pietiekoši

^
daudz skanošā makā un kas ne-

grib nodokļus maksāt. Man jāsaka, ka šī gada bu-
džets ir labojies, mazākais uzrāda zināmas tendences
uz labošanos, bet paliek vēl ļoti_ daudz ko darīt, lai
sabalansētu viņu ta, ka jums, rūpniekiem un saim-
nieciskas dzīves vadītājiem, kuru rokās atrodas ka-
pitāls, nebūtu jāžēlojas par to, ka jums nav pietieko-
šasražošanas spējas, ka darba apstākli ļoti dārgi, ka
vajadzīgas jaunas aizsargu muitas, ka jums jābūvē
muitas mūris pret Lietavas rudziem un ari mūris pie
Krievijas robežas, lai neievestu sviestu. Man šķiet,
kungi,, ka tās metodes, kādas jūs piekopāt agrākos
laikos un vēl tagad uzturiet .kuru sekas vēl redzamas
mūsu budžetā un vēl vairāk atspoguļojas jūsu ide-
jiskā laukā — presē un kritikā, ka šīs metodes mūs
tālu vest nevar. Jūs nākat ar pārāk sīkām lietām, bet
ar sīku kritēriju jūs nevariet mūsu saimniecisko stā-

vokli labot. Vel paris vārdus gribu teikt mūsu biju-
šiem biedriem _— maziniekiem, kuri vakar ar tādu
bravūru uzstājas, atzīdami visā visumā pēc būtības
apspriežamo budžetu, bet paziņoja, ka tomēr nebū-
šot balsot par to. Man šķiet, ka šāda opozīcija nav
saprotama. Ja sociāldemokrāti pagājušā gadā uz-
stājas pret budžetu, tad_ tiem bija citi motivi un cits
.kritērijs, galvenam kārtam saimnieciskas dabas, bet
ministru ordeņu kavalieriem tas ir piedodams, ka tie
nebalso par budžetu, kuru faktiski atzīst, bet aiz šauri
politiskiem motiviem to atsakās darīt. Tāpēc man,
beidzot šo īso piezīmi, gribētos pastrīpot vienu, ka šī
gada budžeta ir pazīmes uz labošanos, kas atzīstams
ka tagadējaskoalicijas nopelns. 'Tāpēc man tik ir jā-
izsaka velēšanas, lai ari uz priekšu valsts saimniecī-
bas izveidošanas ietu šai pašā virzienā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis,: Runātāju saraksts
izsmelts. Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies.
Ludzu referentu dot atsauksmi.

Referents J. Vesmanis: Godātie deputātu kun- -*gi! Vispārējas debates par budžetu vairāk atskanēja 0
kritika valdībai un resoriem, nekā par pašu budžetu.
Ta ka es šeit uzstājos ne kā frakcijas runātājs, bet kā
budžeta komisijas referents, tad es neuzskatu par
savu pienākumu uzstāties te par valdības aizstāvi,
ne aripar viņas soģi, un tapec man atliek ļoti maz ko
atbijdet tiem deputātu kungiem, kas šeit uzstājās ar
runām. Vienīgais; kas atgādināja budžeta kritiku,
ta bija mušu nodokļu sistēmas kritika. Attiecībā ari
uz šo jautājumu man jāsaka,ka mušu nodokļu izvei-
došanas lieta nav budžeta komisijas uzdevums, bet ir
citas Saeimas komisijas uzdevums, un proti, finansu
komisijas uzdevums. Budžeta komisija var taisīt sa-
vus norādījumus valdībai, kā viņa vēlētos redzēt
saimnieciskas dzīves izveidošanos, to budžetu komi-
sija ari dara un darīs. Bet pie pašas nodokļu sistē-
mas izveidošanas budžeta komisija nekādu dalību
ņemt nevar. Tad talak, zīmējoties uz attiecībām
starp tiešiem un netiešiem nodokļiem budžeta komisi-
jas vairākums ir tais ieskatos, ka mūsu nodokļu si-
stēma pārak balstās uz netiešiem nodokļiem. Ari šai
ziņa budžeta komisija ir taisījusi zināmus norādīju-
mus. Bet apstākļi, diemžēl, mušu valstī vēl ir tādi,
ka tas ari no_dažiem deputātu kungiem tika norādīts,
ka kapitāli vel ir ļoti mazi, lai gan pastāvīgi pieaug un
attīstās, jo visa saimnieciska dzīve attīstās un iet uzpriekšu, lai nodokļu sistēmu tuvākā nākotnē pārvei-
dotu uz tiešo nodokļu sistēmu. Tāpēc būs jāpieturas
totoer pie netiešiem nodokļiem, kā pie mūsu ienāku-
mu galvena avota un pamata. Man ir jānoraida pār-
metumi budžeta komisijai, kuri izskanēja galvenā
kārta no Goldmana kunga puses, ka budžeta komisija
ari ir ieņēmusi nelabvēlīgu stāvokli pret lauksaimnie-
kiem un galvena kārta šo savu apgalvojumu attiecina
uz linu monopolu un linu cenām. Man jāteic, ka šis
pārmetums ir gluži nevieta, jotaisni budžeta komisija
bija ta, kas linu cenas paaugstināja, pretim tam cenu
projektam, ko bija iesnieguši valdība, par 2500 rub-ļiem, taisni tāvaldība, uz kuru Goldmana kungs va-
rēja taču vairāk iespaida atstāt, jo tā bija viņam tu-
vāk. Tikai tad, kad budžeta komisija nāca ar priekš-
likumu paaugstināt linu cenas, par 2500 rubļiem, tadGoldmana kungsari tam piekrita un teica, ka vēl kā-
dus 500 rubļus butu labUa pieliktu klāt. Tāpēc teikt,ka budžetu komisija ieņēmusi nelabvēlīgāku stāvoklipret zemnļekiem,_ neka to bija darījusi agrākā valdī-ba, kuru jus dēvējiet par zemnieku valdību, tas navpamatoti, tam nav nekāda pamata. Budžeta komisi-ja, taisni otrādi, attiecība uzjinu cenām bija ieskatos,
ka tiešām nav vajadzīgs pārāk zemas cenas nolikt,
jo, pirmkārt, tas ir netaisni pret linu ražotāju un, otr-
kārt, tas ir neizdevīgi ari no valsts interešu viedokļa,
jo tāda gadījumā ražotājiem nebūs ne kaut kādas iri-
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tereses linus ražot, un valsts ar zemam linu cenām,
kuras tā maksā linu ražotājiem, neiegūst to pelņu, ko
valsts var iegūt ar augstākam linu cenām. Budžeta
komisija vadījās no pilnīgi reāla viedokļa. Uzskatīt
to peļņu, ko iegūst no linu monopola, par tiešiem no-
dokļiem uz lauksaimniecību, tas ir no finansu zi-
nātnes viedokļa greizs uzskats. Šie ieņēmumi nav
ne tiešie nodokļi, ne netiešie nodokļi, ta ir vienkārša
peļņa no valsts uzņēmumiem. Kas zīmējas uz izde-
vuma budžetu, attiecībā uz kuru ari šeit izskanēja kri-
tika un dažādi uzskati tika izteikti, tad es pie vispārī-
gām debatēm neturu par vajadzīgu uz šiem iebildu-
miem tagad atbildēt, bet apstāšos tad pie viņiem, kad
tiks iesniegti konkrēti priekšlikumi pie lasīšanas pa
pantiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispārējas deba-
tes nobeigtas. Nobalsošanā nak pāreja uz budžeta
caurskatīšanu pa atsevišķam daļām. Es lieku tagad
pāreju uz atsevišķu dalu caurskatīšanu balsošana ur
un lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz budžeta
caurskatīšanu pa atsevišķam daļarn. Pret pāreju nav
neviens. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par pāreju uz budžeta caurskatīšanu pa dalām.
Balsošanas iznākums: par pāreju uz budžeta caur-
skatīšanu pa atsevišķam daļamnodotas 69 balsis, pret
nav neviens, atturējušies 23. Pāreja uz budžeta caur-
skatīšanu pa dalām pieņemta. Pec mušu nodibinātas
prakses mēs iesākam budžeta caurskatīšanu pa daļām
ar kārtējiem ieņēmumiem, pie kam pārlabojumi un
pārgrozījumi iesniedzami pie katras daļas, kuri nak
nobalsošanā pirms pašas dalās visa visuma. Ja pār-
labojumi un pantu grozījumi netiek iesniegti, tad no-
balsošanas notiks par katru dalu atsevišķi. Vai aug-
stais nams vēlas izdalīto skaitļu nolasīšanu? Tāds
pieprasījums neienāk. Kārtējo ieņēmumu L daļa
Valsts Prezidents un viņa sekretariāts.

(Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. .Suma
Nr latos-

I. dala.
Valsts Prezidents'
un viņa sekret a '-

r i a t s . •? 0 i
1 V 32' 5. Valsts ēku izīrēšana ' .?>?.. . 16:408.—
2 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu un pri-

vātu personu rēķina izda-
rītu izdevumu atmaksas. 650.—

3 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 100.—

9 Dažādi ieņēmumi. »,_ _ j 20.—
Kopā par'§ 58 . 120.—

Kopā par I, dalu . 17.178.—)

Vārdu neviens nevēlas? Es likšu tagad kārtējo
ieņēmumu 1. dalu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret šīs dalās pieņemšanu? Nav. Kas
atturas? Nav. īŠ daļa pieņemta vienbalsīgi. II.
daļa. Saeima un Saeimas kancleja.

(II. dala.
Saeima un Saeimas

kancleja.
4 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 300.—
5 34 3 Zinātniskas, informācijas,

grāmatas un izdevumi . . 1.000 —
Kopā par II. dalu . 1.300.—)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs dalās pie-
ņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Ari šī daļa pie-
ņemta vienbalsīgi. {II. daļa.

(III. dala.
Ministru Kabinets,
valsts kancleja un
pēdējai padotās ie-

stādes.
6 V 31 3 No valsts tipogrāfijas . . 93.892.—
7 VIII 58 1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana . . . . . ? 100.—
Kopā par III. dalu . 93.992.—

Vai būtu kādi iebildumi pret III. daļas pieņemša-
nu? Nav. Šī daļa pieņemta. IV. daļa.

(Tek Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr latos.

IV. dala.
Statistiskā pārvalde.

8 V 34 3 Zinātniskas un informācijas
grāmatas un izdevumi '. 9.000 —

9 VIII 56 8 Dažādas blankas un re-
ģistru formulāri . . ?

? 20.220.—
Kopā par VI. dalu . . 29.220.-)

Iebildumu nav pret IV. daļu? IV. dala pieņemta.
V. dala.

(V. dala.

Ārlietu ministrija
Centrālās un _ vietējas ie-

stādes.
10 II 10 1 Nodevas par ārzemju pasēm 75.000 —

3 Konsulāras nodevas . . . 50.000.—
Kopā par § 10 . ? 125.000.—

11 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 36.908.—

12 VIII 56 8 Dažādas blankas un reģi-
stru formulāri . . . . . 5.000.—

13 58 4 Ziedojumi . . ' 10.—
9 Dažādi ieņēmumi . . ? ?? 12.500.—

Kopā par § 58 . .V 12.510.—

Kopā par centrālām un
? '? ? vietējām iestādēm. . 179.418.—

Pārstāvniecības
i ārzemēs.

14 II 10 1 Nodevas par ārzemju pasēm 40.000.—
3 Konsulāras nodevas . . ? 323.250.—

Kopā par § 10 . . 363.250.—
1' V 32 5 Valsts ēku iznešana . . 31303.—

? 16 ' Vili 56 8 Dažādas blankas un reģi-
stru formulāri 2.000.—

17. ' 58 4 Ziedojumi _....... 100.—
: 9 Dažādi ieņēmumi. .... 20.000.—

Kopā par § 58 . . 20.100.—
Kopā par pārstāvniecībām
ārzemēs 419.653.—
Kopā par V. dalu .... 599.071.—)

* Iebildumu nav? Pieņemta. VI. daļa.
(VI. dala.

Tieslietu mini-
strija.

Ministrija.
18 II 8 2 Nodevas sūdzību _ lietās

valsts tiesu iestādes . . 365.000.—
7 Mākleru un notāru grāmatu

nodevas 60.—
8 Privatadvokatu nodevas . 1.500.—^

Kopā par § 8 . . 366.560.—
19 - V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 2.000.—
20 34 3 Zinātniskas un informācijas

grāmatas un izdevumi . 500.—
2.1 VIII 56 5 Tiesu izdevumu atmaksas . 8.000.—

7 Uz privātu iestāžu un per-
sonu rēķina izdalītu izde-
vumu atmaksas . . . . 1.000.—

Kopa par § 56 . . 9.000.—

22 VIII 57 — Tiesu iestādēs un admini-
stratīvā kārtā uzliktie nau-
das sodi 180.000 —

23 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 20.—

2 Bezmantinieku manta . . 80.—
3 Konfiscētas sumas .... 500.—
9 Dažādi ieņēmumi. .... 10.000.—

10 No konfiscētu mantu pārdo-
šanas . _j__^_^__j_^ 50.—

Kopā par § 58 . . 10.650.—
Kopā par ministriju . . 568.710 —
Galvenā cietumu

valde.
24 VIII 56 4 Ienākumi no arestantu un

gūstekņu darbiem . . . 35.000.—
Kopā par VI. dalu . 603.710.—)

Iebildumu nav? Pieņemta. VII. daļa.

ļ^ jns.KM
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Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.

VII. dala.
Iekšlietu ministrija

Ministrijas kancleja.
25 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 16.968.—
26 VIII 58 5 Neparedzami ieņēmumi. . 500.—

Kopā par ministrijas kanc-
leju 17.468.—

Administratīvais
departaments.

27 II 10 2 Nodevas no ārzemniekiem
par pasu pierakstīšanu un
uzturas apliecībām . . . 700.000.—

4 Iekšzemes pasu nodevas . 10.000.—
5 Ieroču atļauju un citu ipašu

atjauju nodevas .... 23.000.—
7 Nodevas no adrešu galdiem, 3.000.—

16 Par ārzemnieku uzņemšanu
Latvijas pavalstniecībā . 16.000.—

Kopā par § 10 . . 752.000.—
28 VIII 57 — Tiesu iestādēs un admini-

stratīvā kārtā uzliktie
naudas sodi 100.000 —

29 58 9 Dažādi ieņēmumi .... 15.200.—

Kopā par administratīvo
departamentu . . . 867.200—

Pašvaldības de-
partaments.

30 II 8 12 Nodevas par reevakuē-
tiem īpašumiem .... 15.000.—

31 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu
iestāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atma-
ksas . _ . _ 748.640.—

32 57 — Tiesu iestādes un admini-
stratīvā kārtā uzliktie
naudas sodi 144.000.—

33 58 9 Dažādi ieņēmumi .... 70.370.—

Kopā par pašvaldības de-
partamentu 978.010.—
Veselības depar-

taments.
34 - I 5 1 Mājlopu nodoklis . ... 40.000.—
35 II 10 5 Dažādu atjauju nodevas. . 900.—
36 IV 25 1 Valsts zemju un saimnie-

cību iznomāšana .... 2.265.—
37 27 1 Mežu pārdošana pēc saim-

niecības plāna .... 2.400.—
2 Mežu blakus ieņēmumi. . . 12.120.—

Kopā par § 27 . . 14.520.—
38 V 31 1 Fabrikas un darbnīcas . . 11.000.—
39 32 1 Valsts zemes īpašumu saim-

nieciskā izmantošana lauk-
saimniecībā 79.920.—

2 Valsts zemes īpašumu saim-
nieciskā izmantošana rūp-
niecībā . . . . . . . 110.610.—

4 Zemkopības un citāda in-
ventāra iznomāšana un
izdošana lietošanā pret sa-
maksu . . ._ 2.070.—

5 Valsts eku izīrēšana . . . 5.778.—

Kopā par § 32 . . 198.378.—
40 VIII 56 1 Maksa par valsts slimnīcu

lietošanu ., 80.000 —
7 Uz valsts ierēdņu, privātu

iestāžu un personu rēķi-
na izdarītu izdevumu at-
maksas 6.900.—

8 Dažādas blankas un re-
ģistru formulāri .... 80.—

Kopā par § 56 . . 86.980.—
41 58 5 Neparedzēti ieņēmumi . . 420.—

9 Dažādi ieņēmumi .... 5.050.—

Kopā par § 58 . . 5.470.—
Kopa par veselības de-
partamentu 359.513.—

Kopā par VII. dalu . . 2.222.191.—)

Iebildumu nav? Pieņemta. VIII. daļa.
K lājumāSaeimas Sienos, nu t,*ļ
birojļ Rlļjl, J8k»b» ielā *t ll.ļ

(Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.

VIII. dala.
Izglītības minist-

rija.
Vispārīgo lietu pārvalde
un skolu departaments.

42 II 8 11 Nodevas no mācības ie-
stāžu diplomiem un aplie-
cībām . 200.—

43 V 31 2 Pelņa no mācības līdzekļu
biroja ........ 5.969—

5 Atlīdzības par dažādiem uz
brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu
labā izpildītiem darbiem 120.—

Kopā par § 31 . 6.089.—
44 32 1 Valsts zemes īpašumu saim-

nieciskā izmantošana lauk-
saimniecībā ...... 27.985.—

4 Mācības līdzekļu iznomāšana 500.—
5 Valsts ēku izīrēšana . . . 3.000.—

0
' Kopā par § 32 . 31.485.—

45 34 2 Mācības nauda 455.050.—
3 Zinātniskas, mākslas un in-

formācijas grāmatas un iz-
devumi 6.600.—

Kopā par § 34 . 461.650.—
Kopa par vispārīgo lietu

pārvaldi un skolu de-
partamentu 499.424.—

Mazākuma tautību depar.
taments.

46 V 34 2 Mācības nauda 79.020.—
Latvijas universitāte.

47 II 8 11 Nodevas no mācības iestāžu
diplomiem un apliecībām 1.200.—

48 IV 27 1 Mežu pārdošana pēc saim-
niecības plāna .... 100.—

49 V 31 2 No universitātes aptiekas . 1.000.—
50 32 1 Valsts zemes īpašumu saim-

nieciskā izmantošana lauk-
saimniecībā 200.—

51 34 2 Mācības nauda _ 732.600.—
3 Zinātniskas, mākslas un in-

formācijas grāmatas un
izdevumi . 2.680.—

Kopā par § 34 . 735.280.—
52 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu

iestāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-
sas 8.000.—

53 58 1 Valsts kustamu īpašumu pār-
došana 300.—

Kopā par Latvijas uni-
versitāti 746.080.—

Latvijas konservatorija.
54 II 8 11 Nodevas no mācības iestā-

stāžu diplomiem un ap-
liecībām 300.—

55 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 6.000.—
56 34 1 Teātri, koncerti, muzeji un

izstādes 2.960.—
2 Mācības nauda 56.300 —

Kopā par § 34 . 59.260.—
Kopa par Latvijas konser-

vatoriju 65.560.—

Mākslas akadēmija.
57 II 8 11 Nodevas no mācības iestāžu

diplomiem un apliecībām 85.—
58 V 34 2 Mācības nauda_ 15.000.—

3 Zinātniskas, mākslas un in-
formācijas grāmatas un iz-
devumi 140.—

Kopā par § 34 . 15.140.—

59 VIII 56 8 Dažādas blankas un re-
ģistru formulāri .... 6.—

Kopā par mākslas akadēmiju 15.231.—

7
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Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr_ latos.

Kultūras un_ mākslas ie-
stādes.

60 V 34 3 Zinātniskas, mākslas un in-
formācijas grāmatas un iz-
devumi 1

2.454.—
61 VIII 58 9 Dažādi ieņēmumi . . . . 50 —

Kopā par kultūras un māk-
slas iestādēm 2.504.—

Kopā par VIII. dalu . 1.407.819.—)

Iebildumu nav? Pieņemta. IX. dala.
(IX. dala.

Finansu ministrija.
Kredita departaments.

62 116 Nodevas no vinnestiem . . 3.000.—
63 II 9 1 Valsts apdrošināšanas no-

doklis 350.000.-
64 V 31 3 Pelņa no valsts papīru spie-

stuves 1923. g 70.000.—
65 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 59.953.—
66 VII 53 2 Peļņa no Latvijas bankas . 104.000 —

2 Peļņa no valsts zemes ban-
kas 1923. un 1924. g. . . 52.000.—

5 Ieņēmumi no vērtspapīriem 200.000.—
Kopā par § 53 . 356.000.—

67 VIII 56 9 Budžeta laikmetā neizlie-
toto kreditu atmaksas pēc
budžeta laikmeta slēgša-
nas 2.000.000.—

68 58 9 Dažādi ieņēmumi . . ? ? 2.000.—
Kopā par kredita departa-

mentu 2.840.953.—
Tiešo nodokļu departaments.

69 112 Nodoklis no biedrību un pil-
sētu %% papīra ienāku-
miem _ 1.000.—

2a Vienreizējs 20% nodoklis no
tiem pašiem 10.—

3 5% nodoklis no dividendēm,
ko aprēķina uzņēmumi,
kuriem jānodod pārskats
par savu darbību . . . 50.000.—

3a Vienreizējs 20% nodoklis no
tiem pašiem 10.—

4 5% nodoklis no dažāda vei-
da noguldījumu %% kre-
ditiestā_dēs 16.000.—

4a Vienreizējs 20% nodoklis no
tiem pašiem 10.—

5 0,396% nodoklis no special-
tekošiem rēķiniem . . . 2.500.—

Kopā par § 1 . 69.530.—
70 2 1 Nodoklis no mantas, kura

pāriet uz citām personām
bez atlīdzības ...._ . 150.000.—

2 Nodoklis no mantas pie pār-
ejas uz citām personām
par atlīdzību (krepostno-
doklis) 600.000.—

3 Vērtības pieauguma nodoklis
pie nekustamu īpašumu
atsavināšanas 80.000.—

4 Nodoklis no nekustamas
mantas, to apgrūtinot ar
parādiem (oblig. nodoklis) 60.000.—

5 Pamatnodoklis pie neku-
stamu īpašumu atsavinā-
šanas 65.000.—

Kopā par § 2 . 955.000.—
71 3 1 Tirdzniecības un rūpniecī-

bas pamatnodoklis . . . 300.000.—
2 Tirdzniecības un rūpniecības

papildu nodoklis no uzņē-
mumiem, kuriem jādod
pārskats par savu darbību 400.000.—

3 Tirdzniecības un rūpniecības
papildu nodoklis no uzņē-
mumiem, kuriem nav jā-
dod pārskats par savu
darbību 2.000.000.—

4 Nodoklis no naudas maiņas
operācijām 100—

5 Nodoklis no traktieru, kafej-
nīcu, konditoreju un vies-
nīcu apgrozījumiem ... 200.000.—

Kopā par § 3 . 2.900.100.—

Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr _ latos.

72 14 1 Nodoklis no lauku nekusta-
miem īpašumiem .... 1.250.000.—

la Vienreizējs nodoklis no tiem
pašiem 12.000.—

2 Nodoklis no nekustamiem
īpašumiem pilsētās un
miestos _ 1.500.000.—

2a Vienreizējs nodoklis no
tiem pašiem 6.000.—

Kopā par § 4 . 2.768.000.—
73 6 1 Progresīvais ienākumu no-

doklis _ 1.500.000.—
2 Vienreizējs kara peļņas no-

doklis 20.000.—

Kopā par § 6 . 1.520.000.—
74 II 7 1 Par zīmogpapīru, blankām

un markām ...... 2.300.000.—
2 Zīmognodokiis skaidra nau-

dā 2.200.000.—

Kopā par § 7 . 4.500.000.—
75 8 1 Aktu nodevas . . - . .. 30.000.—
76 10 9 Nodevas par tvaiku katlu

un lokomobiļu pārbaudī-
šanu . . 50.000.—

77 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu
iestāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-
sas, kā ari 4% iemaksas
par valsts nodokļa piedzī-
šanu 75.000.—

8 Dažādas blankas un reģistru
formulāri 30.000.—

Kopā par § 56 . 105.000.—
78 58 1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana 60.—

Kopā par tiešo nodokļu de-
partamentu 12.897.690.—

Netiešo nodokļu depar-
ments.

79 III 11 1 Akcize uz spirta 40.000.—
2 „ „ liķieriem . . . 540.000.—
3 Akcize uz vīnogu un augļu

vīniem. . 225.000 —
4 Akcize uz alu un medus

dzērieniem 2.800.000 —
5 Akcize_ uz bezalkoholiskiem

dzērieniem 225.000.—

Kopā par § 11. . . 3.830.000.—
80 III 12 1 Akcize uz tabakas precēm

un surogātiem 7.000.000.—
2 Akcize uz papirosu čaulī-

tēm un papirosiem . . . 150.000.—

Kopā par § 12. . . 7.150.000.—
81 13 1 Akcize uz apgaismošanas

produktiem._ ' . .. . . 500.000.—
2 Akcize uz smēru eļļām. . f 820.000.—

Kopā par § 13 . . 1.320.000.—
82 III 17 1 Akcize uz raugu .... 230.000.—

2 Akcize uz sērkociņiem . . 400.000.—
3 Akcize uz tēju . . . . . 810.000.—

Kopā par § 17 . . 810.000.—
83 18 1 Patentu nodoklis no spirta.

vīna, alus, lakas un parfi-
mērijas fabrikām un tirgo-
tavām 400.000.—

2 Patentnodoklis no augļu,
minerālūdeņu un etiķu fa-
brikām 6.500 —

3 Patentnodoklis no tabakas
preču un čaulīšu fabrikām
un tirgotavām 215.000.—

4 Patentnodoklis no sērkociņu
fabrikām 1.250—

5 Patentnodoklis no naftas
produktu pārstrādāšanas fa-

brikām un noliktavām . . 3.500.—
Kopā par § 18 . . "^26.250.—

i
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Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.
84 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 8.000.—
85 VI 40 1 Peļņano linu monopola . 5.000.000.—
86 42 1 No pārdotiem spirta dzē-

rieniem 24.500.000.—
2 No pārdotām pudelēm . . 50.000.—
3 No inventāra pārdošanas . 5.000.—
5 No pārdotā dehaturētā spirta 120.000.—

Kopā par § 42 . . 24.675.000.—
87 VIII 56 7 Uz privātu iestāžu un per-

sonu rēķina izdarītu izde-
vumu atmaksas .... 73.000.—

88 58 9 Dažādi ieņēmumi .... 32.000.—

Kopā par netiešo nodokļu
departamentu 43.524.250.—
Muitas departa-

ments
89 III 19 1 Ievedpreču muita .... 33.000.000.—

2 Izvedpreču muita .... 7.000.000 —
4 Par preču uzglabāšanu un

privatu_ muitas noliktavu
apsargāšanu 600.000.—

5 Soda naudas par muitas li-
kumu un noteikumu pār-
kāpšanu un ieņēmumi no
konfiscētām precēm. . 130.000.—

9—12 Pārējie nodokļi 880.000.—

Kopā par § 19 . . 41.610.000.—
90 V 31 5 Atlīdzības par dažādiem uz

brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu
labā izpildītiem darbiem . 7.000.—

91 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . 62.000.—
92 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu

iestāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-
sas 2.000.—

93 58 9 Dažādi ieņēmumi .... 2.000.—

Kopā par muitas departa-
mentu 41.683.000.—
Jūrniecības de-

partaments.
94 II 8 4 Kanclejas nodevas un node-

vas par aktu un dokumen-
tu sastādīšanu un iz-

sniegšanu 2.940.—
10 Nodevas no tirdzniecības

kuģu patentēm 650.—

Kopā par § 8. . 3.590.—
95 10 12 Nodevas par laivu reģi-

strēšanu 1.350.—
96 IV 25 1 Valsts zemju un saimniecī-

bu iznomāšana .... 1.200.—
97 V 30 1 Kuģu nodevas pie iebrauk-

šanas ostās. . ' . . . . 233.000.—
3 Par ostu ierīkojumu lieto-

šanu 125.000.—
4 Loču nodevas 86.000.—
5 Stoderu nodevas .... 3.700.—
6 Svaru nodevas 1.173.500.—
7 Plostošanas nodevas . . . 150.000.—
9 Bāku nodevas 404.000.—

10 Ledus nodoklis no kuģiem . 47.835.—

Kopā par § 30. . 2.223.035.—
98 V 31 4 Kuģu un buksieru eksplu-

atācija 85.000.—
4 Pelņa no kuģu ekspluatāci-

jas valdes 33.458.—
5 Atlīdzības par dažādiem uz

brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu
labā izpildītiem darbiem . 600.—

Kopā par § 31. . 119.058.—
99 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 11.900.—

100 34 2 Mācības nauda 400.—
3 Zinātniskas un informāci-

jas grāmatas un izdevumi 500.—

Kopā par § 34. . 950.—

Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.

101 VIII 56 8 Dažādas blankas un re-
ģistru formulāri .... 400.—

102 57 — Tiesu iestādēs un admini-
stratīvā kārtā uzliktie
naudas sodi 3.000.—

103 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 4.000.—

5 Neparedzami ienākumi . . 500.—
7 Atvilkumi par pārmaksām

un kontroles uzrādītu zau-
dējumu atlīdzība .... 100.—

Kopā par § 58. . 4.600.—
Kopa par jūrniecības de-

partamentu 2.369.083.—
Rūpniecības de-

partaments.
104 II 8 9 Nodevas no privilēģiju

un jaunizgudrojumu ap-
liecībām 14.200—

105 10 10 Nodevas no dārgmetālu
pārbaudīšanas 60.000.—

1 Nodevas no mēru un sva-
ru pārbaudīšanas. . . . 45.000.—

Kopā par § 10. . 105.000.—
106 V 31 1 No Liepājas kara ostu darb-

nīcām 1.000.—
107 VIII 56 8 Dažādas blankas un reģi-

stru formulāri 900.—
108 58 1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana 11.854.—

Kopā par rūpniecības
departamentu . . . 132.954.—
Kopā par IX. daļu . 103.447.930.—)

Vārds Būmeisteram. -,
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pie finansu

ministrijas budžeta es gribu ienest vienu pārejas for-
mulu augsta nama izlemšanai, kuru varētu pēc bu-
džeta caurskatīšanas pieņemt. Es gribu runāt par
vietojam pašvaldībām izsniegto valsts aizdevumu
nokārtošanu. Vietējās_pašvaldības savā laikā, it se-
višķi pirmos gados pēc Latvijas valsts nodibināša-
nas, saņēma diezgan prāvas sumas no valsts. Šīs
sumas galvenam kārtām pirmā laikā tika izlietotas
sociālai apgādei, bezdarba novēršanai un slimnīcu
ierīkošanai, kuras bija izpostītas, tad skolu uzturē-
šanai, skolu remontiem, ta kā tieši vietējo pašval-
dību tiešam vajadzībarn šīs sumas, kuras varbūt tika
pieprasītas priekš vietējiem mērķiem, tomēr netika
izlietotas, bet tika izlietotos tiem valstiskiem mēr-
ķiem, par kuriem es minēju. Šie aizdevumi tika iz-
doti zem procentiem; no izglītības ministrijas 4% un
aizdevumi, kas gāja no iekšlietu ministrijas zem 6%.
Pašvaldības visu laiku par šiem aizdevumiem mak-
sāja procentes. Lai gan šiem aizdevumiem termiņš
notecējis, tomēr dzīves attīstība rāda, ka pašvaldības
nevar šos aizdevumus nomaksāt. Neskatoties uz to,
ka_dažas pilsētas un sevišķilielākās pilsētas spēju-
šas savus budžetus sabalansēt, tomēr šis sabalansē-
jums izskaidrojams ar to, ka budžetā netiek uzņem-
tas ne aizdevumu atmaksas, neari procentu atmaksas.
Ja tiktu pilsētu un pašvaldību budžetos uzņemtas šīs
sumas, tad pilsētas un pašvaldības savus budžetus
nevarētu sabalansēt. Caur ko tas ceļas, ka pirms-
kara laikos vietējas pašvaldības, neskatoties uz to,
ka pienākumu apjoms bija gandrīz tas pats, kas ta-
gad,_ tomēr varēja budžetus sabalansēt; bet pēdējā
laika, pec pasaules kai;a, šie budžeti nevar tikt sa-
balansēti? Ar ko tas izskaidrojams? Tas pirmām
kārtam izskaidrojams ar_pilsētām uzlikto pienākumu
plašumu un dziļumu._ Pec liela sabrukuma, kāds ra-
dies caur kaja_ apstākļiem, mums nākas gādāt par
loti lielu apgādājamo skaitu. No otras puses ari iz-
glītības lauka mušu pašvaldības pieliek daudz vairāk
pulēs un daudz vairāk līdzekļu tiek ziedots izglītī-
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bas vajadzībām, nekā tas bija pirms kara. Ienākumi
vietējām pašvaldībām no centrālas varas tiek sa-
šaurināti un ar likumu tie tiek nodoti loti šauros ap-
mēros. Ja mēs salīdzinām savubudžetu, tad iznāk,
ka visi pašvaldību budžeti, pilsētu, apriņķu un pa-
gastu budžeti kopā sastāda gandrīz astoto dalu no
visa valsts budžeta; turpretim pārejas kulturelās
valstīs pašvaldību budžeti jane pārsniedz valsts bu-
džetu, tad daudzās valstīs līdzinās valsts budžetam.
Mūsu politika šai ziņā ir izgājusi uz to, ka visus, ie-
nākumus koncentrēt centrālas varas rokas un izlie-
tošanas tiesības atrodas nevis pašvaldības iestāžu
rokās, bet šīs tiesības ir centrālai valsts varai, t. i.
valdībai. Tā tomēr ir nepareizi ievadīta politika,
un ar to ari izskaidrojams tas apstāklis, ka pašval-
dībām pienākumi tiek uzlikti diezgan lieli, turpretim
ienākumu avoti ir diezgan mazi._ Ja mēs pārskatam
tos aizdevumus, kādi izsniegti mūsu pašvaldībām pa-
gājušos gados, tad mēs redzam, ka tādiem mērķiem,
kā sociālai apgādībai, skolām, slimnicām u. t. t. ir
izlietoti no visiem aizdevumiem apmēram 20%; tad
kurināmā materiāla iegādāšanai, kas ari galvenam
kārtām jāpieskaita pie trūcīgo apgādāšanas ar ku-
rināmo materiālu — 15% ; tad bezdarba apkaroša-
nai — 16%, vispārējām vajadzībām — 24% unspe-
cialām vajadzībām 18%. Ir jāsaka, ka apmēram
50% no tiem aizdevumiem ir izlietotas ne vietējo
pašvaldību pienākumu izpildīšanai, bet gan valstisko
mērķu sekmēšanai. Būtu ari laiks domāt par šī ne-
normālā stāvokļa nokārtošanu, jo, bez šaubām, pa-
stāvot tādām attiecībām starp pašvaldībām un cen-
trālo varu pie nodokļu noteikšanas, pašvaldības ne-
kad nevarēs nonākt tādā stāvoklī, ka, nerunājot ne-
maz par procentu atmaksu, tās varēs atmaksāt pa-
mata parādu. Tāpēc, es domāju, šinī ziņā valstij va-
jadzētu nākt pretim pašvaldībām un tieši tos idze-
vumus, kuri ir izgājuši un izlietoti valstisko mērķu
sekmēšanai, vajadzētu dzēst, t. i. pārvērst kā pa-
balstus. Tikai tos izdevumus, kas izlietoti vispārē-
jām vajadzībām un speciāliem līdzekļiem, varētu
pārvest ilgtermiņa aizdevumos, kurus būtu tiesība
prasīt, lai pilsētas atmaksā. Man liekas, ka šī pra-
sība ir loti taisnīga, ja ievēro vēl to, ka valsts pašā
sākumā nevarēja savus pienākumus tieši caur sa-
vām iestādēm veikt. Tie visi tika uzdoti pašvaldī-
bām. Pašvaldības bija tie orgāni, kas dzīves nokār-
šanu ņēma uz saviem pleciem. Tāpēc tagad, kad
valsts saimniecības stāvoklis ir stabilizējies, būtu
laiks domāt par šī nenormālā stāvokļa nokārtošanu,
kāds ir radies šinī laukā. Tāpēc es lieku priekšā
pieņemt sekošu pārejas formulu:

„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par paš-
valdībām izsniegto aizdevumu nokārtošanu, dzēšot
aizdevumu sumas, kuras izlietotas valstisku mērķu
sekmēšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Šajā daļā

atspoguļojas nepareizā nodokļu sistēmas uzbūve. Te
galvenam kārtām izpaužas stipri lielā mērā nepa-
reizie uzskati par to, kā būtu nostādāmi ienākumi no
linu monopola. Tie ir pārmērīgi lielā mērā par sliktu
lauksaimniekiem, tiek ņemti netaisni lielā apmērā.
Tāpat ari attiecībā uz progresīvo ienākuma nodokli,
kurš aizvien vel to figurē un pret kuru visos savos
kongresos vienmēr lauksaimnieki ir izsacījusies pre-
tim. Ievērojot to, ka šie ienākumi, kas te ir pare-
dzēti, neiziet uz to, lai varētu atvieglot nastu tiem,
kas ražo vērtības, mes, zemnieku savienība, par šo
daļu nevaram balsot. '

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rein-
hardam.

G. Reinhards _ (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Mes nevaram paiet garām šinī no-

daļā nerunājuši dažus vārdus par kādu lielu valsts
ieņēmumu posteni, t. i. ieņēmumu no alkohola, no
pārdotiem spirta dzērieniem, tāpat no akcizes uz
spirta, uz liķieriem, uz vīnogu un augļu vīniem un
uz alus un alkoholiskiem medus dzērieniem. Te
jau norādīja viens no iepriekšējiem runātājiem, ja
nemaldos Birkhāna kungs, ka šie ieņēmumi ir pa-
augstināti pret izgājušo gadu un sevišķi uzkrītošā
veidā uz alus un alkoholiskiem medus dzērieniem,
ne i viņi ir paaugstināti ari uz pārdodamiem citiem
spirta dzērieniem. Tas nozīmē, ka mēs tomēr domā-
jam nākošā gadā daudz vairāk pārdot alkoholiskus
dzērienus Latvijā, nekā pagājušo gadu. Es nedomāju,
ka tas alkohola plus, kas te pienāk klāt, ka tas ies
pāri par robežām un to nepatērētu še. Ja iepazīsta-
mies tuvāk ar to kārtību, kādā tagad pārdod, kādā
izplata alkoholu tautā, tad ceļas bažas patiesi par
Latvijas tautas nākotni. Ja mēs varējām paaugstināt
par apmēram 1.200.000 latu ieņēmumus uz alu nā-
košā gadā, tad, kā liekas, varbūt, valdība un ari bu-
džeta komisija būs domājusi, ka alus un medus dzē-
riens, kas satur alkoholu, ka tie ir mazāk kaitīgi,
nekā spirts vai monopola šņabis. Ja tas tā būtu
bijis, tad patiesi ir jānožēlo, ka vēl mūsu valdībā un
budžeta komisijā valda šis nepareizais ieskats. Pie
tā ieskata gan nesen vēl turējās ari daži zinātnieki,
bet tas ir tagad atmests kā novecojies un tas ir taisni
visbīstamākais. Šī maldīšanās ir ļoti bīstama alko-
hola apkarošanas jautājumā, ja iedomājamies, ka tie
dzērieni, kas satur mazāku procentu alkohola, būtu
mazāk kaitīgi nekā tie, kas satur 40, 50 un 60%, kā
mūsu monopols un liķieri. Es vēl reiz atkārtoju —
man te nav, saprotama lieta, vaļas un nav ari vieta
te noskaidrot attiecīgos zinātniskos pamatus — to
mūsu ārstu zinātne galīgi tagad uzskata par lielu
maldīšanos, un tāpēc ari visās valstīs, kur nopietni
grib atsvabināties no šī lielā tautas posta, tur ari
vairs nerīkojās tā, ka ieved viena „kaitīgāka" alko-
hola vietā „nekaitīgāko". Alkohols paliek alkohols!
Ar to alkohola švindēšanos (saģiftēšanos) ir vien-
alga, vai nu zināmu alkohola daudzumu ieņem ar pu-
deli alus vai ar šņabi: alkohols miesā rīkojas arvien
tāpat. Tāpēc es gribētu ticēt, ka ne mūsu valdība,
ne ari budžeta komisija nebūs tādos ieskatos, ka viņa
gribētu veicināt alkohola ievešanu un ražošanu un
ka pieaugs alus patēriņš, alus ražošana un t. t. Var-
būt, ka šī jautājuma apskatīšana pie šī likuma ap-
spriešanas nebūtu vajadzīga, jo pie žūpības apkaro-
šanas likuma man būs iespējams tuvāki pie šī jau-
tājuma pakavēties. Bet tomēr neskatoties uz to es
negribu ari šai gadījumā šim jautājumam paiet ga-
rām un atstāt to nepieminētu. Mēs tagad domājam
sagaidīt lielu ieņēmumu no alus, un līdz ar to mēs
ceram, ka mēs pārvērtīsim tik un tik daudz mūsu
labākos miežus un citu labību par ģifti, pārdodot par
desmitkārtīgu vai 50 līdz 100 kārtīgu cenu, tautai
par saģiftēšanos. Te nupat žēlojās, ka Latgalē esot
noēsti visi jumti,ka tur ir visa sēkla apēsta, un mē's
tagad šeit pielaižam, ka to vislabāko sēklu izbrūvē
alū! Vai tas nu būtu vēlams, ka mēs saģiftējam ar
to savu tautu? _ Es domāju, ka tas nav pareizs ap-
rēķins, un tāpēc, man liekas, mans starpsauciens
Bīlmaņa kungam ir tagad gluži saprotams. Ko tad
līdz izdot kādus 20 miljonus rubļu tautas veselības
kopšanai, ja mēs te sagaidām no tautas saģiftēšanas
ar alu ieņemt 2.800.000 latu. Bez tam mēs iznīcinām
to vislabāko sēklu, kas ir mūsu zemē, jo priekš alus
taču ņem vislabākos miežus un nevis sliktākos, kaut
kādus, nemaz nerunājot par spirtu. Par to tālāk.
Bet tagad par alu. Ja mēs tā rīkojamies, tad kādi
var būt mums prasījumi no pozitīvas veselības kop-
šanas, ja šo veselību noārdām, samaitājam pašos
pamatos un vēlāk liekam virsū plāksterīšus. Neviens
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moderns ārsts ta vairs nerīkojas. Mēs ne tikai viert
ka_ cenšamies izplatīt profilaksi tautā un sabiedrībā,
mes ejam pat talak un to ir darījuši lielie ārsti gadu
tūkstošiem jau sen, skatāmies pat uz paaudžu pa-
audzēm profilaktiski, bet ne tā, kā Bīlrtiāņā kungs,
kurš grib visu tautu ārstēt vien, resp. uzlikt virsu
plāksteriti, ielāpu,visu tikai lāpīt. Tas nav vērts. Taš
nav vērts tamēr, kamēr mēs to lielo posta darbu
darām un kamēr to māju spridzinām, jo mājai liekam
pulverij piroksilinu pie viņas pamatiem un tad ar
ķelli aizsmērējam tur, kur ir radusies plaisa. Plai-
sas mūrī paliek, lai gan varbūt uz laiku neredzamas.
To mēs tagad darām ar to, ka sagaidām nO alus un
citiem dzērieniem, kas satur alkoholu, tik lielus ie-
nākumus. Ja to Bīlmaņa kungs domā, ka tā ir ne-
pareiza politika, tad viņu varbūt varētu pieskaitīt pie
tiem cilvēkiem, kas tikai grib remontēt,- kas grib
visu veikt tikai ar plāksterīšiem. Ja viņš tā domā,
tad viņš ir stipri pārskatījies, jotā ir visumodernāka
mācība, bet tā, pie kuras Bīlmaņa kungs pieturas,
tā ir novecojusi. Mums jāmeklē pamats! Kur tas
ir? Jūsu nabadzība, jūsu turberkuloze, jūsu venē-
riskās slimības, visa jūsu izvirtība — visas tās nāk
taču hO alkohola. To jūs laikam ari labi ziniet, tik--
pat labi kā eš! Bīlmaņa kungs, tas tā neiet! (R.
Bīlmanis no vietas: „Parelzi!") Jums jāsaprot, ka
tas ir tas galvenais, un ka ne ar slimo kasēm jūs še
variet ko palīdzēt, jūs nevariet palīdzēt strādniekiem
ar to, ka viņi dabūjuši pudelīti žālu un nu domā, ka
viņiem ar to pietiek, ka nu viņi dzīvos un būs veseli.
Bet tie tomēr saģiftējas ar alkoholu, izvirst paši un
viņu ģimene!' Tāpēc te mums ir jāķeras klāt! No.
alkohola, no spirta dzērieniem mēs sagaidām vairāk
ieņēmumu nekā nākas. Es domāju, ka te ir pārrē-
ķināts. Mūsu budžeta komisija, — ja budžeta ko-
misija nopietni ņēma šo jautājumu,— ir taisījusi slē-
dzienu, ka tagadējā spirta pārdošana, spirta mono-
pols, spirta izkroģēšanas kārtība ir nepareiza, ka
valtsij pašai ir jāņem Šī lieta savās rokās, un jāre-
gulē to daudzumu spirta, cik varētu laist pārdošanā,
lai apkarotu, — kā jūs to domājiet, kandžas brūvē-
šanu, kontrabandu u. t. t. Es esmu pārliecināts, ka
vēl kopā ar daudz lielāku spirta pārdošanas apro-
bežošanu varētu izskaust to, no kā jūs baidāties, t. i.
kandžas brūvēšanu un kontrabandu. Es domāju,ka
augstais nams var pieņemt to, ko budžeta komisija
liek priekšā, un ari pieņems — jo tā ir gatavā ne-
būšana, kā mēs tagad spirtu .izkroģējam. Ko mēs
tagad darām? Mums ir spirta rūpnieki — valsts
pati neuzņemas spirtu izgatavot — spirta rūpnieki
izgatavo to, uzpērk vislabākās pārtikas vielas, kas
mums ir vajadzīgas sēklai un ēšanai, izmantodami
to visizdevīgāko laiku, lai ar savu kapitālu no zem-
nieka nopirktu Šīs pārtikas vielas tad, kad tas tas
ir spiests pārdot par vislētākām cenām un uz to rē-
ķina, uz ražotāju rēķina iedzīvojas, lai pēc tam pār-
dotu spirtu par dārgu naudu un tādā kārtā iznāk, ka
valsts ir 2reizes tik daudz un pat vairāk pārmaksājusi
par to spirtu, nekā bij tirgus cena. Mums nemaz
nevajadzēja likt sadārdzināt mūsu pārtikas vielas,
kad mēs varējām tik pat labi dabūt to pašu spirtu
par puscenu. Jūs teiksiet, ka caur spirta ražošanu
rūpniecība uzplaukst, mūsu valstij ieņēmumi vairo-
jas, līdz ar to uzlabojas darba apstākli u. t. t, bet
jūs taču labi ziniet, cik maz darba tādi spirta rūp-
nieki dod strādniekiem. (Saucieni pa kreisi.) Tas
jums tikpat labi noder, kungi, ari pa kreisi! Tur ir
ieinteresēti spirta rūpnieki tāpat no visam pusēm.
(Saucieni pa kreisi.) To mēs visi zinām! Par to
jau runā visi zvirbuli no jumta, ka ir ieinteresētas
loti iespaidīgas sfēras, kas nodarbojas_ar spirta rūp-
niecību. Ieinteresēti ir, kā no kreisa, ta no vidēja un
labā spārna. Par spirta rūpniekiem es runāšu nā-

košu reizi. Šoreiz es par to nedrīkstu runāt. Man
ir vispirms jāiegūst augstā nama labpatika, runājot
pie šī jautājuma. (Jautrība). Es līdz šimmaz esmu
ieguvis piekrišanualkohola jautājjima.Atļaujiet man
par to tagad nerunāt, bet tikai tā pieminēt, lai katrs
domā pats pie sevis, ko viņš grib. Jūs taču neturiet
mani par naivu. (Sauciens pa kreisi: „Kadreiz gan!")
Nē, šinī jautājumā nē. Tā tad_ redziet, ja_to izkroģē-
šanas kārtību gribētu ievest tādu, kāda ta paredzēta
no budžeta komisijas, tad nevar sagaidīt to lielo ie-
ņēmumu no spirta. Javalsts pati izdarīs to, tad vi-
ņa varēs ar daudz mazāku kvantumu apmierināt pie-
prasījumu tautā. Tāds pieprasījums vel ir, bet ja
spirta saimniecība iet tālāk pa to pašu ceļu, ka viņa
līdz šim 4 gadus gājusi, tad mes drīz noiesim bez-
dibeņa! Tas ir skaidrs! Nevar tačuiedomaties, ka
mēs varēsim kaut kādā ziņa konkurēt saimnieciska
vai garīgā laukā ar saviem kaimiņiem: ar Somiju,
Dāniju, Zviedriju un Norvēģiju, kur pretalkohola ku-
stība daudz lielāka mēra pieaugusi, neka pie_ mums.
Man jāpiemin slavenā Edisona vardi, ka ta tauta,
kura vispirmā atsacīsies no alkohola un apkaros viņu,
uzvarēs citas tautas sacensība. Tas ir bez šaubām
tā! Ja mēs gribam ko_ nozīmēt — untaču mums ir
kas jānozīmē, — ja mēs gribam pastāvēt ka valsts
vai nu vienā vai otrā ziņa, tad šī alkohola saimnie-
cība jāreformē. Bet ko uzrāda budžets?_ Budžets
uzrāda to pašu saimniecību, tanī paša veca virziena
ejam uz priekšu. Viņš pat vel pasliktinājies. yisas
komisijās žūpības apkarošanas likums dzīvi pārru-
nāts, bet budžeta komisija ir palikusi pie sava. Viņa
teic: mēs citādi nevaram pastāvēt, mums jāņem no
alkohola priekš valsts tik un tik daudz. Kungi, tas
jau ir tas pats, kas ir mušu mežu nopostīšana. Mežu .
izciršana, tā ir koku postīšana, bet šai gadījuma ir
tautas postīšana. Jūs loti maldāties, ja jus domājat,
ka valsts te gūs kādu pelņu. Ne, vislielāko pelņu,
visvairāk te gūst spirtrūpnieki, kuri ne tikai dabu
augstu procentu no spirta pārdošanas, bet ari jo vai-
rāk tie izkroģē un jo vairakvar pārdot, jo lielāka
tiem prēmija. Viņiem ir pat tāds nolīgums, ka valsts
nedrīkst tiem liegt atvērt veikalu tur, kur viņi grib.
Žūpības apkarošanas likums ir ilgi turēts komisija,
kur par to ir spriests. Ta mums pagājuši vairāki
gadi, iekams likums varēja parādīties uz dienas kar-
tības, ceram, ka šis likums varēs tikt pieņemts vel
šinī sesijā. Man šķiet, viņu nedrīkst nepieņemt._ Es
domāju, ka ari spirta rūpniekiem nebūs Saeima tik
liels iespaids, kurš drīkstētu stāties šeit ceļa, viņiem
būs jālokās un viņi še nedrīkstēs uzstāties pret to!
Mēs žūpības apkarošanas likumu pieņemsim. Un nu
sakāt kungi, kā jūs gribat realizēt tos ieņēmumus,
kurus jūs esat kalkulējuši? Ja augstais nams doma,
ko šo likumu nevarēs pieņemt, tas var but, bet es
domāju, ka tādas domas nedrīkstētu še mušu starpa
būt, ka mēs šo likumu nepieņemsim, ka mes to ne-
gribam pieņemt, jotā ir tagad tautas prasība! Tā-
pēc tie skaitli nekāda ziņa_ nav attaisnojami un es
nesaprotu, kā šinī gadījuma pie mušu budžeta sa-
balansēšanas varēja rēķināties ar tiem nedrošiem
skaitļiem; ja ari citur ir nedroši skaitļi, tad šeit tie
ir visnedrošāki. Par spirta rūpniecības jautājumu
unpar alkohola izlietošanas jautājumu, par to varētu
runāt ari pie izdevumu budžeta, bet, man šķiet, ne-
būs lieki, ja ari te minēšu cik nelietderīgi_ ir rīkoju-
sies finansu ministrija, vai attiecīgās iestādes mušu
finansu ministrijā, kurām vajadzēja spirtu uzpirkt
Te manā priekšā ir kāda telegrama, kur piedāvā
mūsu valdībai 15.000 hektolitru par ļoti pieņemīgu
cenu. Man liekas, ka tas iznāk mušu nauda 2 rubļi
95kap. par grādu, bet valdība par to pašu spirtu sa-
maksāja daudz lielāku cenu, man šķiet, 4 rubli, kad
tika piedāvāts par 2 rubļi 95 kapeikām. Bet par-
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maksāja kādus 50%. Es jums skaidri šos skitļus uz
kapeikām nevaru pateikt,_ bet tas ir fakts! Ne tik
vien mēs esam pārmaksājuši šejieniešiem ar 6 un
pus rubļa, bet ari ārzemniekiem esam maksājuši pāri
par tirgus cenām. Un tad vel nauda ir izdota uz
priekšu un nemaz nezinām, kas tas par spirtu bus.
Man stāsta, ka kad viņš atnācis, tad bijis slikts un
ne tāds, kāds piedāvāts. Nu, bet par viņu jau ir bijis
samaksāts. Redziet, kungi. es nezinu, kas te ir vai-
nīgs. Es neesmu un ari mušu frakcija nav neviena
valdībā dalību ņēmusi. Mēs tos skaitļus nedabūjam
zināt. Jūs ziniet labāk tos skaitļus, kas tur bija
senāk un ir tagad. (Arv. Kalniņš no vietas: „Tas
bija vecās valdības laikā._ Vienalga, tad jaunai val-
dībai un koalīcijai vajadzēja šīs lietas celt gaisma,
prasīt, kāpēc ir dubulti samaksāts par spirtu, kapec
ir maksāts 6% rubli, kad to varēja dabūt par 2 rubļi
95. Kādēļ? Redziet, tur ir tāds pat grēks vecai val-
dībai, kā jaunai valdībai! Kas te spēle to pirmo vi-
joli, to es nezinu! Kam taisni ir interese, lai uz valsts
rēķina mēs pārmaksātu spirta rūpniekiem vai nu viņi
būtu iekšzemnieki, vai ārzemnieki, tādas sumas, to
vienkāršs Latvijas pilsonis nevar izprast. Kadelto
dara? Tāpēc šī lieta ir loti tumša! To vajadzētu
patiesi noskaidrot! Tāpēc budžeta komisija pec ma-
nām domām ir loti pavirši caur pirkstiem šo lietu ap-
skatījusi un pārgājusi tā vienkārši pāri, atrazdama, ka
tas ir izdevīgs avots, vienalga, tai tautai_ var kraut
vai nē. Viņa visu var panest! Kungi, jus ļoti mal-
dāties! Tauta vairs nevar panest, viņai vairs nav
spēka. Viņa ir tā sakropļota pa kara laiku ir skaita,
ir kvalitātes ziņā, ka nevar vairs panest. Viņa ies
bojā, ja nāks budžeta komisija ar tādiem skaitļiem
un tādiem barbariskiem priekšlikumiem. Tas ne-
vienā modernā valstī vairs nedrīkst notikt, ka bu-
džetu būvētu uz tik „drošiem" pamatiem, kāuz tau-
tas apdzirdīšanu. Tie ir „droši" pamati, tapec ka
tur ir droši ienākumi. Bet tā ir ari droša tautas
samaitāšana. Mēs tāpēc par šo posteni balsot ne-
varēsim.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanirn.
R. Bīhnans (sociāldemokrāts): Negribu runāt

par spirta jautājumu šai vietā, pie šī punkta. Man
šķiet par to būs runa citā vietā, bet Reinharda kunga
runa tomēr mani izsauca uz zināmiem iebildumiem.
Reinharda kungam kā ārstam gan nevaja-
dzēja atzīt tikai to, ka degvīna_ ražo-
šana, degvīna patēriņš valstī ir it kā vienī-
gais cēlonis visām slimībām, visam postam,
visam ļaunumam. (G. Reinhards no vietas: „Viens
no galveniem.") Nu tā tad lieta citāda, bet man
šķiet, ka viņam kā ārstam nevajadzēja nostādīt lietu
tā, ka tādas parādības, kā visāda veida tuberkuloze,
difterits un pat epidēmiskas slimības stāv tiešā sa-
karā ar alkoholu. Tas varētu gan attiekties tik tālu,
par cik alkoholiķu bērnu ķermeņi ir novājināti un
nespējīgāki pretoties slimībām, kā atturībnieku bērni.
Bet taisīt tādu slēdzienu, kādu taisīja Reinharda
kungs šinī jautājumā, man šķiet, būtu diezgan ne-
iespējams. Es neapstrīdu,ka alkohols ir viens no gal-
veniem iemesliem, kas posta mūsu tautas organismu,
bet Reinharda kunga slēdzieni un izvedumi nebij
pieņemami. Ko nu jūs liekat priekšā tādā gadījumā?
Vai iznīcināt visus alkoholiķus, visus dzērājus? Citu
neko vairāk nedarīt? Sadedzināt tos, vai ko citu
tamlīdzīgu? Nelikties gar tiem ne zinis, lai tie iet
boja? Man šķiet, alkohols ir tāds pats sociāls posts,
ka piemēram venēriskas slimības vai cita kura katra
lipīga slimība, bet nevar skatīties uz šo jautājumu
ta, ka skatās Reinharda kungs, kas reizē ir ari likum-
devējs un sabiedrisks darbinieks. Šim postam ir
daudz dziļāka sakne, daudz plašāki cēloņi. Tam ir
tīri tautsaimnieciski pamati. Tā grupa, Reinharda
kungs, kuru Jus reprezentējiet, kā ari tās grupas, kas

stāv Jums ļoti tuvu pa labi, taču taisni ir tas, kuras
prasa, lai no šī posteņa varētu iesist vislielāko peļņu,
jo tas tiem ir vislabākais veikals visas zemes un
vietās, un katrs kapitals_ cenšas pec ta, lai dabūtu
labāku peļņas avotu. Jūsu reprezentēta grupa ar
rokām un kājām aizstāv šo_ uzskatu un ari nopirks
balsotājus par viņu interesēm. Še ir ta pretruna,
kurā jūs nākat paši ar sevi. Jus reprezentējat tas
grupas, kuras cītīgi balso_ par visādam muitas no-
dokļu un akcizu paaugstināšanām u. t. t, lai padarītu
strādniecības postu pec iespējas lielakm Bet jums,
runājot par alkohola jautājumu, vajadzēja ari zināt
to, ka trūkums un nabadzība visvairāk noved pie
alkohola lietošanas un posta. Strādnieku algampie-
augot un apstākļiem uzlabojoties, alkohola patēriņš
var mazināties. (G. Reinhards no vietas:_„Nav ta!")
To, Reinharda kungs, rāda statistika. Jus apgalvo-
jat, ka tas tā nav. Tas pierada, ka Jus pietiekoši ne-
pazīstat apstākļus un neesat lasījuši attiecīgu lite-
ratūru. Es varu pievest anketas, no kuram redzams,
ka tie, kuri saņem mazāku darba algu, patere vis-
vairāk alkohola. Kungi, sociālie apstakliir tie, kuri
ruinē dzīvokli, ruinē ģimeni; sociālo apstākļu deļ ģi-
menes locekli atstāj ģimenes un iet kroga. Strād-
nieks ir spiests paēst pusdienas kroga, jo uz mājam
laika aiziet neiznāk, tam krogs ir tuvāk darba vietai
nekā ģimene. Man šķiet, ka_ Jums, Reinharda kungs,
kā alkohola apkarotajam, ka alkohola idejiskam ap-
karotājam ar tik šauru argumentāciju nevajadzēja
nākt. Ir pilnīgi nesaprotami, ka Jus ar tādu argu-
mentāciju šeit uzstājaties. Man šķiet, ja nopietni
grib apkarot alkoholismu, tad šai lietai pie pašas
saknes jāpieiet un nevar pie tas ķerties ar tik vieglu
roku. Pie šī jautājuma man šķiet ir jāpieiet no taut-
saimnieciskā viedokļa. Alkohola ražošana ir lauk-
saimnieku interesēs, un lauksaimnieki ir tie, kas pra-
sa spirta ražošanu, jospirta ražošana pacel lauksaim-
niecības ražojumu vērtību. Tapec mums bus diez-
gan grūti cīnīties pret to un sevišķi grūti tai pusei,
kuru es reprezentēju. Ja ir ari_ viens otrs dzērājs
starp mums, tad tie gājuši skola un mācījušies no
jums; ar savu priekšzīmi jus viņus esat izaudzinā-
juši. Strādniecības spēki vēl ir par vājiem, laļ iz-
vestu radikālu cīņu pret alkoholismu, jus viņu speķus
dezorganizējiet. Nevar alkoholismu apkarot tikai
ar morālisku sprediķošanu. Ja žūpības apkarošanas
likums tika atdots caurskatīšanai ceturtai komisijai,
tad jūs bijāt tie, kuri balsojāt par to. Tie 24 miljoni
latu, kas ienāk valsts _kase_ no degvīna monopola,
bez maz līdzinājās visam tam sumam, tiem kredi-
tiem, kurus valsts ik gadus izsniedz dzīves atjauno-
šanai. Tādā kārtā visi šie valsts līdzekli aiziet taisni
tai porcijai šņaba, ko degvīna nodzer šo kreditu un
valsts pabalstu saņēmēji. Simtiem tūkstošiem pudu
pārtikas vielas tiks izkausētas alkohola ražošana,
ārkārtīgi daudz enerģijas izšķiests caur alkohola lie-
tošanu; viss tas, vispirms, no tautsaimnieciska vie-
dokļa nav attaisnojams. Pie šī loti nopietna jautā-
juma es šodien nekādus priekšlikumus nevaru ienest,
bet gribu norādīt vienīgi uz tiem priekšlikumiem, ku-
rus pagājušā gadā ierosināja bij. finansu ministrs
Buševics, proti: samazināt valsts ienākumus no deg-
vīna monopola ikgadus par 10%. Tas bija jau reāls
solis. Nevar prasīt vienīgi no budžeta komisijas, lai
tā izvestu alkoholisma ierobežošanu. Kamēr ar li-
kumu tas nav nokārtots, tikmēr budžeta komisija
ari neko nevar darīt. Vajaga ar likumu ievest tādu
kārtību, kas reibinošu dzērienu patēriņu daudzumu
ik gadus noteiktu un regulētu pa mēnešiem, kas ir
jau sociālās likumdošanas komisijas pienākums. Ka-
mēr degvīna ražošana un tirdzniecība atrodas spirta
rūpnieku rokās, to personu, to kapitalisturokas, kuri
tieši ieinteresēti pelņā, kuri griež no ta vislielāko
peļņu, kamēr tie šo lietu vada, pabalstīti no zemes
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īpašniekiem, no tam grupām, kuras jūs reprezen-
tējat, tikmēr jūsu morāle izskan tukši, kam nevar
but nekādu pozitivu panākumu. Tāpēc jūsu motī-
vus noraidot, mes sakām, ka šai lietā jāķeras pie tās
sistēmas, kuru uzstādīja pusotra gada atpakaļ finansu
ministrs Buševics, kas iziet uz alkohola patēriņa sa-
mazināšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rein-
hardam.

? i\jL G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Mani izaicināja runāt Bīlmaņa

kungs, bet es tomēr ilgi jūsu uzmanību neuzkavēšu.
Bīlmaņa kungs griezās pret mani un pret mūsu par-
tiju par to, ka mēs veicinot spirta rūpniecību. Bīl-
maņa kungs, tas tā nav! Jūs ziniet, ka mūsu prog-
ramā stāv taisni un vienā no vispirmām vietām al-
kohola apkarošana, un tāpēc es lūdzu, ja Jūs runājiet
par spirta rūpniecības veicināšanu, tad griežaties pie
tam partijam,_kas varbūt citādi ir šinī jautājumā no-
stājušas. Citādi Jūs runājiet tikai nepatiesas frāzes.
Tikai patiesības labā es atļaujos to piezīmēt un lūdzu,
ja Jus varbūt runājiet turpmāk, tad runājiet to, kas
saietas ar lietas būtību. Žūpības jautājums, sapro-
tama lieta, ir plašs, un Jūs to apskatiet no saimnie-
ciskā viedokļa. Man tam nekas nav pretim ko ru-
nāt, bet jūs maldāties, ja Jūs domājiet, ka ar savu
saimniecisko viedokli atrisināsiet šo jautājumu pilnī-
gi, nedomājot nemaz par tiem viedokļiem, kādi tika
no manis izteikti. Tas nav šī jautājuma nopietnības
cienīgi. Šis jautājums ir par daudz nopietns, lai mēs
še vestu kaut kādas personīgas izrēķināšanās un
vēl varbūt ar tādiem norādījumiem, kas nesaskan ar
patiesību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam, kā finansu ministrim.

Finansu ministrs Ringolds Kalnings: Likumde-
, vēji! Ir iekustināti vairāki jautājumi, kurus es gri-
t> bētu apgaismot no techniskās puses. Vispirms de-

putāts Bumeistera kungs iekustināja jautājumu, kā
būs ar veciem pašvaldību parādiem. Man jāziņo, ka
pašlaik finansu ministrija un valdība nodarbojas ar
šo jautājumu, tādēļ pret šo ierosinājumu man nekādi
iebildumi nebūtu, lai šis jautājums tiktu nokārtots.
Bet es tomēr gribu lūgt apsvērt otro dalu no deputāta
Bumeistera pārejas formulas. Ja esmu pareizi dzir-
dējis, tad tā iziet uz to, lai Saeima pieņem lēmumu,
tos parādus vienkārši strīpot, un motīvs būtu tāds,
ka šie parādi pa daļai bij cēlušies tādēļ, ka valsts ir
uzlikusi likumdošanas kārtībā pašvaldībām zināmus
pienākumus sociālā laukā slimnīcu apgādāšanai, sko-
las un izglītības vajadzībām. Šis aizrādījums būtu
pareizs. Kad mums bij runa par pilsētu un pašval-
dību budžetiem, tad es uzdūros uz šo jautājumu. Pil-
sētu un pašvaldību priekšstāvji vienmēr mēdz aiz-
rādīt: javalsts uzliek likumdošanas ceļā zināmus pie-
nākumus pašvaldībām, tad valstij ir jārēķinās ar šo
pašvaldību izpildīšanas spējām. Ja viņām tādu spēju
nav, tad valstij ir jānāk palīgā, tas ir itin loģiski un
pret to nekādus iebildumus nevar celt. Bet man
nāk viens apstāklis prātā un to es lūdzu ari apsvērt.
Tas ir tas, ka Latvija ir jauna valsts, un viņa atšķi-
ras vienā ziņā no visām citām valstīm un šī izšķi-
rība ir tā, ka visās citās valstīs parasti valsts jeb
valdība ir savu pilsoņu debitors, t. i. pilsoņi mēdz
savus ietaupījumus aizdot valstij dažādu iekšējo aiz-
ņēmumu veidā, lai valsts varētu vispārības vajadzī-
bām gādāt ir par dzelzceļiem, par satiksmes līdzek-
ļiem, par skolu būvēm, un kādas visas tās vajadzības
ari nebūtu. Turpretim Latvijā tāda parādība nav.
Latvijā ir taisni otrādi. Es esmu nomanījis, ka katrs
pilsonis jeb loti liela pilsoņu daļa, ar visiem spēkiem,
izlietojot visus iespaidus un motivus, griežas pie

valsts, lai kļūtu par valsts debitoru. Tagad ir sa-
protams,ka valstij ir tas pienākums, pec iespējas mē-
ģināt šīs prasības apmierināt, caur to pavairojot
savas valsts bagātības un pavairojot savu
pilsoņu labklājību. Iekš kā pastāv sociāla ie-
kārta? Laba valsts iekartapastav iekš ta, lai pil-
soņu labklājība būtu pēc iespējas augstāka, lai mums
nebūtu tāda parādība, kā apgriezta piramide, kur vie-
nai mazai daļai iedzīvotāju klajas ļoti labi, bet vienai
lielai daļai klājas ļoti slikti. Ir veļami tādi apstākļi,
lai pēc iespējas daudzi no pilsoņiem jut,ka ta valsts,
kurā viņi dzīvo, kuru viņi aizsargā un kurai viņi mak-
sā savus nodokļus, lai viņiem tur labi klātos.. Tagad
es gribu teikt, ka Latvijas valsts ir mēģinājusi pec
saviem spēkiem, un es esmu pārliecināts, ka šī val-
dība un tāpat ari visas bijušās valdības ir gribējušas
sagādāt tik daudz labklājību, cik iespējams. Bet lab-
klājībai ir savas dabiskās robežas un tas ir — vien-
kāršā iespējamība. Es baidos, ja pārejas formulu
tādā veidā pieņemtu, kā deputāts Būmeisters liek
priekšā, ka tad radīsim precedenta gadījumu priekš
visiem tiem, kuri vienā vai otra veida dabūjuši no
valsts atmaksājamus pabalstus. Te atradīsies viena
deputātu grupa un tas cilvēks, kas to uzstādīs, bus
loti populārs un teiks: pieņemsim vienu pārejas for-
mulu, lai tie vai tie parādi tiek strīpoti. Jus varbūt
atcerēsaties no Satversmes Sapulces prakses, ka
bija tāds gadījums, ka valsts arendatoriem pectam,
kad tanī pašā sēdē budžets tika pieņemts, kura tas
ienākums bija iekšā, ka tanī pašā sēdē pārejas for-
mulas veidā ņēma un atlaida to maksu. Redziet, no
tā es baidos, ja mēs pieņemtu Bumeistera kunga pār-
ejas formulu. To domu,_kas viņai ir par pamatu.to
mēs mēģināsim labvēlīgā veid_a atrisināt._ Bet pār-
ejas formulu nevar pieņemt tāpēc, ka mes radīsim
caur to bīstamu precedentu.

Kas atiecas uz Goldmana kunga aizrādījumu, ka
viņa frakcija nevarot piekrist tai sumai, kas ir ievesta
ienākumos no linu monopola un tai sumai, kas ievesta
no progresīvā ienākuma nodokļa, tad tas ir vispā-
rīgs stāvoklis. Atcelsim to linu monopolu; ja mes
būtu varējuši linu monopolu atcelt un ja mums butu
tā iespēja paredzēt, ka tā pelņa, kas nak tirgotāju
rokās, varētu palikt mūsu zemes iekšienē, tad, es do-
māju, ka katrs apsveiks linu monopola atcelšanu. Bet
acumirklī vismaz es neesmu bijis spējīgs atrast tādu
formu, kā mēs to varētu izdarīt, un es atradu tikai
tādu iespēju, ka nedot šo privilēģiju tā saucamiem
„punktiniekiem", kuri dabūjuši koncesiju ierīkot linu
ievākšanas punktus, kuri saņēmuši no valsts avan-
sus un ar tiem tagad operē. Es gribētu lietuno-
stādīt tā, lai linu tirdzniecība būtu brīva iekšzeme un
kontrole par linu cenām tiktu nodota valstij, tā ka
ienākuma avots no eksporta valstij uzglabātos.

Kas attiecas uz progresīvo ienākuma nodokli,
tad jums, kungi, ir zināms, ka pašlaik tas atrodas
darbā, ka attiecībā uz šo jautājumuno Saeimas pie-
ņemts zināms lēmums, kas pēc iespējas tiks ievērots,
un es ceru, ka mums būs iespējams tai termiņa, ko
Saeima ir devusi valdībai, t. i. 3 mēnešos, to izstrā-
dāt un iesniegt Saeimai. Bet līdz tam laikam es ne-
redzu iespējamību šo posteni budžetā strīpot.

Tad beigās vēl viens jautājums,kurš izsauca zi-
nāmas debates, ir ienākumi, kas paredzēti netiešo
nodokļu departamentam. Tos pašlaik strīpot nebūtu
lietderīgi. Tas smaguma punkts, uz kuru šeit aiz-
rādīja Reinharda kungs un Bīlmaņa kungs par vir-
zienu, kuru viņi šai jautājumā gribētudot,es domāju,
ka pašlaik nebūtu vietā par to debatēt. Žūpības ap-
karošanas likums no komisijas jau sen ir izspriests
un nonācis Saeimas plenārsēdē uz dienas kārtības.
Tāpēc par to varēs runāt pie šī likuma, bet pie bu-
džeta tas nebūtu vietā. Budžeta komisijas pienā-
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kums bija paredzēt tos ieņēmumus, kādi valstij .butu
no spirta un citiem alkoholiskiem dzērieniem pieeja-
mi. Tāpēc es neatrodu par iespējamu balsot pret
šiem ienākumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Debates pie_ šīs
nodalās izsmeltas. Vārdu vairāk neviens neveļas.
Pārejas formula saskaņā ar kārtības rulla 110. pantu
nāk nobalsošanā pēc likuma pieņemšanas. Vai_ re-
ferents vēlētos pie šī jautājuma vārdu? Neveļas.
Nobalsošanā nāk tagad kārtējo ieņēmumu IX. dala.
Es lieku tagad kārtējo ieņēmumu IX. dalu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret IX. dalās
pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos,kas ir par IX. dalās
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par IX.
dalās pieņemšanu nodotas 62 balsis, pret 16 balsis,
atturas 6. IX. daļa pieņemta. X. daļa.

(Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.

X. dala.
Zemkopības mi-

nistrija.
Zemkopības de-

partaments.
109 II 8 4 Kanclejas nodevas un no-

devas par aktu un doku-
mentu sastādīšanu un iz-
sniegšanu 25.000.—

6 Kadastra kanclejas nodeva 500.—

Kopā par § 8. . 25.500.—
110 IV 25 1 Valsts zemju un saimnie-

cību iznomāšana . . . 1.000.000.—
3 Zvejas tiesību iznomšana . 50.000.—
4 Augļi par nomas nomaksas

pagarināšanu, sodi un at-
līdzības par līgumu neiz-
pildīšanu un likumu pār-
kāpumiem 60.000.—

Kopā par § 25. . 1.110.000.—
111 V 31 5 Atlīdzības par dažādiem uz

brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu
labā izpildītiem darbiem . 160.000.—

112 32 1 Valsts zemju saimnieciskā
izmantošana lauksaimnie-
cībā . ...... . 50.000.—

3 Valsts ķēvnicas un vaislas
lopu audzētavas .... 5.000.—

4 Zemkopības un citāda in-
ventāra iznomāšana un iz-
došana lietošanā pret at-
līdzību. 7.200.—

5 Valsts ēku izīrēšana . . . 25.000.—

Kopā par § 32. . 87.200.—
113 34 2 Mācības nauda 8.590.—

3 Zinātniskas un informācijas
grāmatas un izdevumi. . 16.500.—

Kopā par § 34. . 25.090.—
114 35 2 Apdrošināšanas naudas no

valsts ēku lietotājiem . . 40.000.—
115 VII 53 5 Procentes un amortizācija

uz valsts zemes bankas
ķīļu zīmēm 1.000.—

116 VIII 58 1 Valsts kustamu ipašumu
pārdošana 15.000.—

9 Dažādi ieņēmumi 15.000.—
Kopā par § 58. . 30.000 —

? Kopa par zemkopības
departamentu . . . 1.478.790.—

Mežu _ departaments.
-' ? IV 27 1 Mežu pārdošana pēc saim-

niecības plāna._ .... 15.000.000.—
2 Mežu blakus ieņēmumi . . 150.000 —
3 Sodi un atlīdzības par lī-

gumu neizpildīšanu un li-
kumu pārkāpumiem. . . 175.000.—

Kopā par § 27. .15.325.000.—

Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. Suma
Nr. latos.

118 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 33.500 —
119 34 2 Mācības nauda . .. . . . 1.600.—
120 VIII 58 1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana 1.300.—
5 Neparedzami ieņēmumi . . 3.000.—
9 Dažādi ieņēmumi .... 9.100.—

Kopā par § 58. . 13.400.—
Kopā par mežu depar-

tamentu 15.373.500.—
Kopā par X. daļu 16.852.290.—)

Vārdu neviens nevēlas. Es lieku tagad X. dalu
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
X. daļas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. X.
daļa pieņemta vienbalsīgi. XI. dala. Satiksmes mi-
nistrija.

(XI. daļa.

Satiksmes ministrija.
Dzelzceļi.

121 V 29 1 Pasažieru un bagāžas tran-
sports 13.527.080.—

2 Preču transports ....16.735.004.—

3 Ieņēmumi, kas nav saistīti
ar dzelzceļa kustību . . 3.956.550.—

Kopā par dzelzceļiem . 34.218.634.—

Šoseju un zemesceļu valde.
122 30 8 Zemesceļu un tiltu nodevas 20.000.—
123 32 1 Valsts zemes īpašumu saim-

nieciskā izmantošana lauk-
saimniecībā 14.000.—?

4 Zemkopības un citāda in-
ventāra iznomāšana, izdo-
šana lietošanā pret sa-
maksu 200.—

5 Valsts ēku izīrēšana . . . 1.000.—

Kopā par § 32 . 15.200.—

124 VIII 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 1.000.—

5 Neparedzami ienākumi . . 10.900.—

Kopā par § 58 . 11.900.—
Kopā par šoseju un ze-

mesceļu valdi .... 47.100.—

Pasts, telegrāfs un telefons.

125 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana .... 22.200.—
126 . 34 3 Zinātniskas, mākslas un in-

formācijas grāmatas un iz-
devumi 200.—

127 VI 38 1 Par pasta zīmēm .... 2.640.000.—
2 Par_ periodisku izdevumu

pārsūtīšanu un laikrakstu
operācijām 90.000.—

3 Par gada biļetēm un slēdza-
miem skap 19.000.—

'̂ 4 Par starptautiskiem pasta
sūtījumiem 384.800.—

5 Ieņēmumino tek. rēķinu
operācijām 27.850.—

Kopā par § 38 . 3.161.650.—

128 39 1 Par telegramu pārsūtīšanu 2.254.000.—
2 Par valsts telefonu eksplua-

tēšanu 2.100.000.—
3 Ieņēmumi no radio telegrāfa 20.000.—

Kopā par § 39 . 4.374.000.—
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Tek. Posms § p. Kārtējie ieņēmumi. ' SumaNr- , latos.
129 51 1. No pašvaldības iestādēm un

privātam personām kā pa-
balsts 500 —130 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu
personu un iestāžu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-

.,, xmi sas . . _. _ 63.301.—
131 VIII 57 — liesu iestādes un admini-

, strativā kārtā uzliktie nau-
das sodi 500.—

13" 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 1.900.—

7 Atvilkumi par pārmaksām
un kontroles uzrādītu zau-
dējumu atlīdzība .... 100.—

9 Dažādi ienākumi . . . . 11.155.—
Kopā par § 58

~ . 13.155^"
Kopa par pastu, telegrāfu

un telefonu 7.635.506.—
Kopa par XI. daļu . 41.901.240.—)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret XI. dalās pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. XI. dala pie-
ņemta vienbalsīgi. XII. dala. Darba ministrija.

(XII. daļa.
D arba ministrija.

133 V 31 5 Atlīdzības par dažādiem uz
brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu labā
izpildītiem darbiem . . . 70.000.—

134 32 1 Valsts zemes īpašumu saim-
nieciska izmantošana lauk-
saimniecībā 12.605.—

135 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu,
iestāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-
sas . 37.460.—

Kopā par XII. daļu . 120.065.—)

Es lieku XII, daļu uz balsošanu un lūdzu pacel-
ties tos, kas butu pret XII. daļas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. XII. daļa pieņemta vienbalsīgi.
XIII. daļa.

(XIII. daļa.

Kara ministrija.
136 IV 25 1 Valsts zemju un saimniecī-

bu iznom 4.200.—
137 V 31 3 Tipogrāfijas un drukātavas 21.252.—

5 Atlīdzības par dažādiem uz
brīva līguma pamata pri-
vātu iestāžu un personu
labā izpildītiem darbiem 500.—

Kopā par § 31 . 21.752.—
138 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . . 35.782.—
139 34 3 Zinātniskas un informācijas

grāmatas un izdevumi . 22.220.—
140 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu, privātu

iesrāžu un personu rēķina
izdarītu izdevumu atmak-
sas . . 3.904.—

141 58 1 Valsts kustamu īpašumu
pārdošana 45.520.—

Kopā par XIII. daļu . 133.378.—)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret XIII. daļas
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. XIII. daļa
pieņemta vienbalsīgi. XIV. dala. Valsts kontrole.

(XIV. daļa.
Valsts kontrole.

142 V 32 5 Valsts ēku izīrēšana . . 3.120.—
Kopā par XIV. daļu . 3.120.—)

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Šī*daļa pie-
ņemta vienbalsīgi. XV. daļa. Valsts kredits.

(XV. dala.
Valsts kredits.

143 — Iepriekšējā budžetā neizlie-
totās sumas 7.461.036.—

Kopā par XV. dalu . 7.461.036.—)

Vārds referentam.
Referents J. Vesmanis: Tā kā valsts kredits ir

uzskatāms kā budžeta sabalansēšanas suma, tad es
lieku priekšā šo dalu atlikt, līdz kamēr būs viss bu-
džets caurskatīts, tiklab ieņēmumi, kā izdevumi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
referenta priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts — atlikt XV. dalu
pēc visa budžeta_ caurskatīšanas beigās, tāpat ari
kopsavilkumu. Ārkārtējie ieņēmumi. IX. dala.
(Tek. Posms § p. Ārkārtēji ieņēmumi. Suma.
Nr. ? latos.

IX. dala.
Finansu ministrija.

Kredita departaments.
144 VIII 56 7 Uz valsts ierēdņu rēķina iz-

darītu izdevumu atmaksas . 2.000.000.—

Kopā par IX. daļu . 2.000.000.—)

Vārdu neviens nevēlas. Vai būtu kādi iebildumi
pret IX. dalās pieņemšanu. Nav. IX. daļa vienbal-
sīgi pieņemta. X. daļa.

dala.
Zemkopības mini-

strija.
Zemkopības departaments.

145 IV 26 2-3 Iemaksa uz izpirkšanas
maksas rēķina no jaun-

* saimniekiem un rūpnie-
kiem . 300.000.—

146 VIII 60 2 Kara iegūto mantu pārdo-
šana. . _. 224.360.—
Kopā par zemkopības de-

partamentu 524.360.—
Mežu departaments.

147 IV 28 1 Mežu izmantošana pēc pa-
stiprināta plāna .... 851.000 —

148 2 Mežu izmantošana ārpus
saimniecības plāna . . . 4.010.500.—

3 Jaunsaimnieku nomaksas
par izsniegtiem meža ma-
terialiem 5.000.—

Kopā par mežu departamentu 4.866.500 —
Centrāla zemes ierīcības

komiteja.
149 V 34 3 Zinātniskas, mākslas un in-

formācijas grāmatas un
izdevumi 7.000.—

150 VIII 56 8 Dažādas blankas un reģi-
stru formul 18.000.—
Kopā par centr. zemes ie-

rīc. komiteju . . . 25.000 —
Kopa par X. dalu . 5.415.860.—)

Iebildumu nav. Pieņemts vienbalsīgi. XIII. daļa.
(XIII. dala.

Kara ministrija.
151 VIII 58 1 Valsts kustamu īpašumu

pārdošana 75.000.—
Kopā par XIII. dalu . 75.000.—)

Iebildumu nav. Pieņemta. XV. dala.
(XV. dala.

Valsts kredits,
Kredita departaments.

152 VI 36 3 Ienākumi no metalnaudas
kalšanas 5.250.000.—

153 VII 52 1 Rīcības kapitāla atmaksas . 132.500.—
1 Lauksaimniekiem seklas ie-

gādāšanai izsniegtā aizde-
vuma atmaksas .... 1.000.000.—

1 „Konzuma" parada nomaksa 220.830.—
Kopā par § 52 . .1.353.330.—

154 54 1 Realizējami valsts iekšēji
aizņēmumi 500.000.—

Kopā par XV. daļu . 7.103.330.—)
Vai referentam būtu kādi iebildumi pie XV.

dalās? ( Referents J. Vesmanis no vietas: „Nav!")
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Referentam iebildumu nav. Es lieku XV. dalu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret XV. da-
lās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šī
daļa vienbalsīgi pieņemta. Ārkārtējo ieņēmumu
kopsavilkums .

Daļa. Ārkārtēju ieņēmumu kopsavilkums.
IX Finansu ministrija 2.000.000.—
X Zemkopības ministrija 5.415.860 —

XIII Kara ministrija 75.000.—
XV Valsts kredits 7.103.330.—

Ārkārtējo ieņēmumu kopsavilkums . 14.594.190.—

Iebildumu nav? Pieņemts. Valsts ieņēmumu
kopsavilkuma nobalsošana atliekama, kamer_ nebūs
izlemta kārtējo ieņēmumu pēdējā dala. Kārtējie iz-
devumi. I. dala. Valsts Prezidents un viņa sekre-
tariāts.
(Tek. Vieta § Kārtēji izdevumi. Suma
Nr latos.

I. dala.
I Valsts Prezidents un

vina sekretariāts.
1 l Valsts Prezidenta atalgojums . . 24.000.—
2 2 Valsts Prezidenta citi izdevumi . 18.000.—
3 3 Valsts Prezidenta sekretariāta

personāla algas' 36.528.—
4 4 Valsts Prezidenta sekretariāta citi

pārvaldes izdevumi 18.720.—
5 5 Pils ēkas uzturēšana 29.186.—
6 6 Lāčplēša kara ordeņa domes iz-

devumi 10.700.—
7 1 Triju zvaigžņu ordeņa domes iz-

devumi 9.000.—

Kopā par I. daļu . 146.134.—)

Iebildumu nav. Pieņemta. II. daļa. Saeima un
Saeimaskancleja.

(II. daļa.
I Saeima un Saeimas kanc-

leja.
8 1 Saeimas prezidija algas .... 45.888.—
9 2 Saeimas prezidija reprezentācijas

izdevumi 18.400.—
10 , 3 Saeimas deputātu algas .... 475.200.—
11 4 Saeimas deputātu komisiju sēžu

atalgojums ._ . . 80.000.—
12 5 Saeimas deputātu komandējumu

un ceļa izdevumi 5.000.—
13 6 Saeimas sevišķi izdevumi . . . 8.000.—
14 7 Saeimas kanclejas personāla algas . 91.632.—
15 8 Saeimas kanclejas citi pārvaldes

izdevumi 67.500.—
16 9 Saeimas nekustamu īpašumu uz-

turēšana 42.900.—

Kopā par II. daļu . 834.520.—
Iebildumu nav. Pieņemta. III. daļa.

(III. daļa.
I Ministru kabinets, valsts

k a n c 1 e j a_ u n pēdējai pa-
dotas iestādes.

17 1 Ministru kabineta locekļu algas . 109.584.—
18 i 2 Ministru kabineta locekļu citi iz-

devumi 73.883.—
19 3 Valsts kanclejas personāla algas . 29.774.—
20 4 Valsts kanclejas citi pārvaldes iz-

devumi 12.045.—
21 5 Piemaksa Latvijas telegrāfa

aģentūrai 40.000.—
22 6 Valsts tipogrāfijas administratīvā

personāla algas 31.004.—
23 7 Valsts tipogrāfijas citi pārvaldes

izdevumi . . 2.004.
Kopā par III. daļu . '298.294.—)

Vārds Salnājam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Šinī

daļa ieiet ari ministru kabineta locekļu algas. Es do-
māju, ka ministru biedru skaits ir par lielu un lieku
priekša augstam namam samazināt to par vienu mi-
nistra biedri, t. i. strīpot kara ministra biedra posteni

un tādā kārtā drusku samazināt budžetu šim reso-
ram. Tāpēc iesniedzu sekošu priekšlikumu: «Likvi-
dēt kara ministra biedra posteni un samazināt kār-
tējo izdevumu tekošo Nr. 17, III. daļa, I. vieta, § 1 par
5.760 latiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas. Iesniegtais Salnaja priekšlikums skan:

,.Likvidēt kara ministra biedra posteni un samazināt kār-
tējo izdevumu tekošo Nr. 17, III. daļā, I. vietā, § 1 par 5,760
latiem."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents J. Vesmanis: Man jāizsakās pret

priekšlikumu. Jautājums par ministru biedriem ir
apspriests jau divi gadus no vietas un pec vienoša-
nās ar ministru kabinetu ir fiksēts tas_ ministru biedru
skaits, kas ir uzņemts budžetā. Tāpēc šis priekš-
likums noraidāms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Salnaja iesniegtais priekšlikums pie kartējo_ izdevu-
mu III. dalās. Referents izsakās pret to. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Salnaja priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kās atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par Salnaja priekšlikumu nodotas
28 balsis, pret to— 27 balsis, atturējušies 27. Priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk tagad kārtējo iz-
devumu III. daļa. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
III. daļas pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie III. da-
ļas? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas ir par III. dalās
pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par III. daļas
pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret nav nevienas, at-
turējušies 25. III. daļa pieņemta. IV. daļa.

(Tek. Vieta § Kārtēji izdevumi. Suma
Nr. latos.

IV. dala.
I Statistiskā pārvalde.

24 1 Personāla algas 133.300.—
25 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 13.220.—
26 3 Speciāli spieduma darbi .... 29.632.—

Kopā par IV. daļu . 176.152.—)

Iebildumu nav? Pieņemta. V. dala.
(V. dala.

Ārlietu ministrija.
I Centrālās un vietējās iestādes.

27 1 Personāla algas 171.127.—
28 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 163.620.—

Kopā par I. vietu . 334.747.—
II Pārstāvniecība ārzemēs.

29 1 Personāla algas 656.458.—
30 2 Kanclejas un administrācijas iz-

devumi (beznorēķināšanās kār-
tā) 143.857.—

31 3 Saimniecības izdevumi 287.734.—
32 4 Inventārs . . . 16.000.—
33 5 Pabalsti Latvijas trūcīgiem pilso-

ņiem 6.200.—
34 6 Ceļa izdevumi 45.000.—
35 7 Informācijas un propagandas iz-

devumi _ . _ . . . 50.000.—
36 8 Pārstāvniecības beznorēķināšanās

kārtā 49.372.—
37 9 Piemaksas Tautu savienībai un

starptautiskajam parlamentārie-
šu konferences centralbirojam . 96.870.—

Kopā par II. vietu 1.351.491.—
Kopā par V. dalu 1.686.238.—

Pie V. daļas vārdu lūdz Knopps . Vārds i
Knoppanf

E. Knopps (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Mani kungi! Vācu frakcijas uzdevumā es gribu griezt
jūsu vērību uz nebūšanām ārlietu resorā, kas pa da-
ļai minētas ari jau no iepriekšējiem runātājiem.

*) Runātāja atreferējums.
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Pirms mušu valsts nodibināšanās ievērojama
vācu iedzīvotāju dala bij aizbēgusi uz ārzemēm, lai
glābtos no sarkano briesmām, kas toreiz valdīja mū-
su zeme. Tiebij [audis, kuri bij saistīti ar Latviju
dzimtenes saites, un kuri katra citā zemē juta sevi
šķirtus no dzimtenes. Šiem bēgļiem ir tā saprotamā
velēšanas atgriezties atpakaļ uz turieni, kur tie gadu
desmitiem ilgi dzīvojuši, kur dzīvojuši viņu tēvi un
senči.

Ārlietu resors rada vislielākos šķēršļus, lai šie
cilvēki, kas palikuši bez dzimtenes, nevarētu at-griezties uz šejieni atpakaļ, turpretim ārzemnieki,
kurus nekas nesaista ar Latviju, var neaizkavēti ie-
ceļot.

Gribētu ari pastrīpot, ka ieceļošanas atļaujas
lūgumu pārbaudīšana no jauktas komisijas noved pie
tam, ka katrs atsevišķs komisijas loceklis athildību
par komisijas lēmumiem var novelt uz pārējiem ko-
misijas locekļiem. Ari tas ir ļoti neciešami, ka dau-
dzi lūgumi deļ ieceļošanas atļaujas, kuri iesniegti
Latvijas priekšstavniecībam ārzemēs, gadiem ilgi ne-
tiek izšķirti.

Tālāk es gribu norādīt uz kādu nebūšanu, kas
attiecas uz ārlietu ministrijas ārkārtējo budžetu, un
proti, uz pavisam nepielaižamo propagandas kredituizlietošanu.

Ir nepieciešams informēt ārzemes par Latviju,
tomēr šī informācija jāizdara ar derīgiem un neap-
strīdamiem līdzekļiem.

No informācijai lemtiem līdzekļiem pabalsta pre-
ses orgānus, kuri nekāda ziņa nepelna šādu pabal-
stīšanu. Es gribētu šai vieta atzīmēt, ka vācu valo-
dā iznākušas „Rigasche Nachrichten" ir viens šādsorgāns. Šī lapa ir ta rediģēta, ka tā neattaisno tai
piešķirto valsts pabalstu. Ja valdība izdod informa-
cijas_ laikrakstu vācu valoda, tad tas ir saprotams,
jo vācu valodu visur saprot. Bet ja šis laikraksts
grib radīt tādu iespaidu, it kā tas būtu minoritatu
orgāns, orgāns, kurš izsaka Latvijas pilsoņu vācutautības gribu un intereses, tad tā ir spēle ar viltotām
kārtīm. Valdībai nav morālisku tiesību iespiesties
ar šī orgāna palīdzību Latvijas vācu pilsoņu rindās
un ar to palīdzību radīt plaisu.

Beidzot es gribu atzīmēt, ka vācu irakcija ar no-žēlošanu saņēma ziņu par Latvijas ģenerālkonsulāta
posteņa Stokholma strīpošanu. Latvijas intereses
ir saistītas ar Baltijas jūru, un Baltijas kultūra pie-der pie Baltijas juras valstu kultūras aprindām. Aripolitiski un saimnieciski mes esam saistīti ar Balti-jas juras valstu saimi. Tapec mēs ceram, ka budže-
ta tiks atjaunoti kredita posteņi Latvijas ģenerāl-
konsulātam Stokholma, kuram jāuzņemas starpnie-
cība starp Latviju un Baltijas jūras piekrastes
valstīm.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sairtajam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-

jamie deputātu kungi! Budžeta komisija, apskatot
ārlietu ministrijas budžetu, strīpoja Stokholmas ģene-
rālkonsulātu. Jautājumu par mūsu priekšstāvnieci-
bas tīkla noorganizēšanu vispārīgi aplūkoja ārlietu
komisija. Tur, apsverot visus politiskos un saim-
nieeikbs motīvus, kuri kristu svarā pie šī tīkla no-
organizēšanas, ārlietu komisija nāca pie tā uzskata,
ka Stokholmas priekšstavniecība nekādā ziņā nebūtu
strīpojama, un jabudžeta komisija to ir darījusi, tad
lūgtu Saeimas, pilno sēdi šo Stokholmas ģenerālkon-
sulātu atkal atjaunot. Līdz šim varbūt Skandināvijas
valstis nav spēlējušas lielu lomu mūsu dzīvē, bet Lat-
vijas saimnieciskās saites arvienu vairāk attīstās un

viņas saimnieciskie sakari top arvienu ciešāki ar
Skandināvijas valstīm. Ja tagad paliktu tāds stāvo-
klis, kādu radījusi budžeta komisija ar savu lēmumu
likvidēt Stokholmas ģenerālkonsulātu, tad Latvijai
Skandināvijas valstīs nepaliktu neviena algota
priekšstāvja, paliktu tikai goda konsuli vai konsulā-
rie aģenti — un tas būtu viss. Tāds stāvoklis priekš
Latvijas kā valsts nav pielaižams, cik labi savus pie-
nākumus ari negribētu izpildīt goda konsuli, viņi ir
un paliek privātas personas, kuriem pirmā vietā stāv
viņu pašu personīgās vajadzības un personīgās inte-
reses. Visā pilnībā par valsts interešu pietiekošu aiz-
stāvēšanu ārzemēs valsts varēs paļauties vienīgi uz
saviem algotiem spēkiem. Atstāt veselu valstu gru-
pu, kāda ir Skandināvija, bez priekšstāvjiem, pēc ār-
lietu komisijas domām ir pilnīgi neiespējama lieta.
Un ne tikai aiz politiskiem motiviem ģenerālkonsu-
lāts Stokholmā būtu jāatstāj. Ari saimnieciskie moti-
vi te krīt svarā. Pēdējā laikā no Zviedrijas ir pie-
nākuši starp citu vairāki piedāvājumi par kreditiem.
Šie krediti vienā vai otrā veidā var izvērsties par
reāliem un tāpēc pēc visa tā saraut mūsu ciešākos
diplomātiskos sakarus ar Skandināvijas valstīm, ari
no šā viedokļa būtu nepielaižama lieta. Ārlietu ko-
misijas uzdevumā iesniedzu augstam namam sekošu
priekšlikumu:.

„Atjaunot ģenerālkonsulātu Stokholmā un
šai nolūkā palielināt kārtēju izdevumu V. dalās
IĻ vietu par Ls. 77.469, ņemot šo sumu no ārkār-
tēju izdevumu XIV. dalās, I. vietas, § 1."
Budžeta izdevumi no šīm sumām nepalielinās, jo

šis sumas tiek ņemtas no cita posteņa, samazinot ši-
nī gadījumā ministru kabineta rezerves fondu. Šī
suma ir niecīga pati par sevi un es domāju, ka aug-
stais nams piekritīs ārlietu komisijas lūgumam. Jā-
atzīmē pie tam, ka lēmums par Stokholmas ģenerāl-
konsulāta atjaunošanu bija ārlietu komisijā vien-
balsīgs.

Priekšsēdētās Fr. Vesmanis: Vārds finansu mi-
nistrim Kalninga kungam.

Finansu ministrs R. Kalnings: Likumdevēji! ;
Tas ieskats, kas no diviem runātājiem ticis atbalstīts.
pret to negribētu iebildumus celt, tāpat pret moti-
viem, kas šoieskatu izsaukuši. Bet mans pienākums,
kā finansu ministrim, ir aizrādīt augstai sapulcei uz
to, ka mēs sakām te tādu ceļu iet, kas nebūtu ietei-
cams. Plenārsēde ir tāds likumdevējas iestādes dar-
bības paušanas orgāns, ko mēs dažreiz piedzīvojam,
kas var tikt sajūsmināts no dedzīga runātāja un var
pieņemt viena vai otrā gadījumā zem katrreizēja ie-
spaida varbūt tādus lēmumus, kas pie tuvākas pār-
lūkošanas nebūtu tik j>ieņemami. Šie 77.000 latu,
protams, nevar robu mūsu budžetā ienest. Bet pie-
ņemsim, ka n_u nāk ari cits ierosinājums ārpus bu-
džeta. Ka mes to varam pieņemt? Kas nāk pilnīgi
ārpus budžeta, vai mēs to varam un drīkstam pie-
ņemt? Ja Saeimas noteicošās frakcijas prezidija sēdē
dos valdībai aizrādījumus darīt to un to, tad valdība
to ari izpildīsun varbūt tas būs ari iespējams, — lai
gan ar zināmam grūtībām, jo budžeta komisijā ir tāds
lēmums; ja kas viņa ir ticis strīpots, tad tas nevar
tikt atjaunots no ministru kabineta rīcībā esošiem
fonda kapitāliem; valdība protams atradīs ceļu un ar
Saeimas sankciju to izpildīs. Bet tomēr grozīt bu-
džetu? Pa to ceļu mes nemaz nevaram iet.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēl
kāds velētos vardu? _ Vārdu vairāk neviens nevē-
las. Vai referents Vēlētos vārdu? Vārds referentam.

Referents J. Vesmanis: Par Stokholmas un *\
Briseles konsulātiem bij runa budžeta komisijā, bet
valdība bij iesniegusi budžeta kredītus tikai priekš
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Stokholmas konsulāta. Budžeta komisija šo jautā-
jumu apskatot, nāca pie slēdziena, ka nepieciešams
būtu konsulāts ari Briselē, joar Beļģiju mums ir dzī-
vas tirdznieciskas attiecības. Bet ta ka budžeta ko-
misija nevēlējās radīt jaunus izdevumus pāri tiem,
kurus bij iesniegusi valdība, tad mēģināja sašaurināt
ārlietu ministrijas kredītus cita vieta, un to panāca
strīpojot Stokholmā konsulātu, pie kam man jākon-
statē, ka tādu lēmumu taisot, budžeta komisijai ne-
bij zināms ārlietu komisijas uzskats šinī jautājuma.
Ārlietu komisija ir ari šo jautājumu apskatījusi un at-
radusi par iespējamu un nepieciešamu atstāt konsu-
lātu Stokholmā, piekrītot jauna konsulāta nodibinā-
šanai Beļģijā, vai nu Brisele vai Antverpene. Tā ka
attiecībā uz ieņēmumu avotu, ar ko segt priekša lik-
tos izdevumus, budžeta komisija navvel apspriedu-
sies, tad būtu pareizāki, ja mēs šo jautājumutagad ne-
izspriestu, bet nodotu to budžeta komisijas velreize-
jai caurskatīšanai, varbūt kopā ar ārlietu komisiju.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Referents
liek priekšā Salnaja iesniegto priekšlikumu nodot bu-
džeta komisijai kopā ar ārlietu komisiju. Pie priekš-
Lkuma vārds Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Es pilnīgi piekrītu Vesmaņa kunga do-
mām, ka viņš kā referents citādi nevarēja izteikties
aiz formeliem iemesliem. Bet ja mēs ievērojam ārlie-
tu komisijas vienbalsīgo lēmumu šinī ziņā, tad nav
nekādas vajadzības nodot šo lietu budžeta komisijai.
Es lieku priekšā tūliņ izšķirt šo jautājumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds par
nodošanu Bastjāninu

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Kaut gan Klī-
ves kungs aizrādīja, ka ārlietu komisija vienbalsīgi
šosumu pieprasījusi, tad vajadzība nodot budžeta ko-
misijai ir tāpēc, ka ārlietu komisijai nebija zināmi vi-
si motivi, kādi bija budžeta komisijai. Tanīs jautā-
jumos abas komisijas kopīgas sēdes nav noturēju-
šas. _ Ir atsevišķi posteņi, kur ārlietu komisija citādi
domā, nekā budžeta komisija. Tāpēc lai saskaņotu,
būtu lietderīgi nodot abām komisijām un pēc tam ap-
skatīt plenārā sēdē.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds refe-
rentam.

Referents J. Vesmanis: Es vēl gribu piemetināt
tikai to, ka šim jautājumam ir tikai formela nozīme,
jo konsulāta uzturēšana Stokholmā pēc būtības ne-
prasīs no valsts jaunus līdzekļus, jo tāds konsulāts,
kā piemēram, Stokholmā, pats atmaksājas. Te tikai
jāuzrāda izdevumu avotus, kuriem stādīs pretim ie-
ņēmumus citā vietā. Faktiski jauni izdevumi netiek
radīti, bet formeli tas jautājums būtu apspriežams
ārlietu komisijas un budžeta komisijas kopējā sēdē.
Ja pieejam no šāda viedokļa, tad būtu lietderīgi, ja
apspriestu budžeta komisijā, bet pēc būtības tas
priekšlikums būtu pieņemams, jo nekādus jaunus iz-
devumus no valsts tas neprasa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Es likšu
uz balsošanu priekšlikumu nodot Salnaja iesniegto
pārlabojumu pie V. daļas, kārtēji ieņēmumi, ārlietu
komisijas kopēji ar budžeta komisiju caurskatīšanai
un lūdzu pacelties, kas ir par šopriekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par nodošanu komisijām nodota 41
balss, pret to — 7, atturas 14. Nodots caurskatīša-
nai ārlietu un budžeta komisijām. Sakarā ar pie-
ņemto priekšlikumu šī daļa nevar uz balsošanu nākt.
VI. daja. Tieslietu jninistriia.

Sh^h-ii ?iii^JJĪIfffia"""»!1

(Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr ' latos.

VI. daļa.
Tieslietu, ministrija.

I Ministrija.
38 1 Departamenta personāla algas. . 115.773.—
39 2 Ministrijas citi pārvaldes izdevumi 20.263.—
40 3 Ministrijas nekustamu īpašumu

uzturēšana , . 3.049.—
41 4 Piemaksa «Tieslietu Ministrijas

Mēnešraksta" izdošanai . L . 10.060 —
Kopā par I. vietu 149.145.—

II Senāts.
42 1 Personāla algas . . ... . . 141.362.—
43 2 Citi pārvaldes izdevumi _ • • 10.862.—
44 3 Nekustamu īpašumu uzturēšana . 3.478.—

Kopā par II. vietu 155.702.—

III Tiesu palāta.
45 1 Personāla algas 122.942.—
46 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 21.732.—

Kopā par III. vietu 144.674.—

IV Rīgas apgabaltiesa.
47 1 Personāla algas 572.291.—
48 2 Citi pārvaldes izdevumi .. .. 68.860.—
49 3 Citi pārvaldes izdevumi _

(beznorēķināšanās kārta)._ . . . 3.888.—
50 4 Nekustamu īpašumu uzturēšana . 1.066.—
51 5 Miertiesnešu personāla algas . . 178.997.—
52 6 Miertiesnešu citi izdevumi . . . 18.175—
53 7 Miertiesnešu citi izdevumi (bez-

norēķināšanās kārta) 6.720.—
Kopā par IV. vietu 849.997.—

V Jelgavas apgabaltiesa
54 1 Personāla algas 236.997 —
55 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 25.142 —
56 3 Citi pārvaldes izdevumi (bezno-

rēķināšanās kārta) . . . . . 1.440.—
57 4 Nekustamu īpašumu uzturēšana. . 1.740.—
58 5 Miertiesnešu personāla algas. . . 86.788 —
59 6 Miertiesnešu citi izdevumi . . . 11.398.—
60 7 Miertiesnešu citi izdevumi (bez-

norēķināšanās kārtā) 3.120.—
Kopā par V. vietu 366.625.—

VI Liepājas apgabaltiesa
61 1 Personāla algas 244.883.—
62 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 33.807.—
63 3 Citi pārvaldes izdevumi (bezno-

rēķināšanās kārtā) .
^

. . . 1.152.—
64 4 Nekustamu īpašumu uzturēšana. . 4.108.—
65 5 Miertiesnešu personāla algas . . 63.702.—
66 6 Miertiesnešu citi izdevumi. . . . 5.173.—
67 7 Miertiesnešu citi izdevumi (bez-

norēķināšanās kārta) . . . . 2.400.—
Kopā par VI. vietu 355.225.—

VII Latgales apgabaltiesa.
68 1 Personāla algas 341.971.—
69 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 52.397.—
70 3 Citi pārvaldes izdevumi (bezno-

rēķināšanās kārtā) 2.448.—
71 4 Miertiesnešu personāla algas . . 138.129.—
72 5 Miertiesnešu citi izdevumi . . . 16.757.—
73 6 Miertiesnešu citi izdevumi (bez-

norēķināšanās kārtā) .... 5.280.—
Kopā par VII. vietu 556.982.—

VIII Galvenā cietumu valde.
74 , 1 Valdes personāla algas 50.409.—
75 2 Valdes citi izdevumi 7.573.—
76 3 Ieslodzīšanas vietu pārvaldes per-

sonāla algas 237.019.—
77 4 Ieslodzīšanas vietu pārvaldes citi

izdevumi 45.768.—
78 5 Cietumu uzraugu algas 613.732.—
79 6 Cietumu uzraugu citi izdevumi . 47.289.—
80 7 Izvadātāju personāla algas . . . 73.185.—
81 8 Izvadātāju citi izdevumi. . . . 18.871.—
82 9 Arestantu uzturēšana .... 513.682.—
83 10 Arestantu telpu uzturēšana . . 233.025.—
84 11 Cietumu zirgi, zirgu lietas un

viņu uzturēšana 24.264.—
Kopā par VIII. vietu 1.864.817.—

Kopā par VI. daļu 4.443.167.—)
Vārds Rudevicam.
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c\y,vjr-* A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-
X tatu kungi! Mums ir parasts, ka mēs ļoti brīvi va-

ram runāt un rakstīt par likumdošanas darbību, par
izpildu varas darbību, par valdību, bet ieviesies ir
tāds uzskats un tāda kārtība, it kā vienkāršs pilso-
nis nedrīkst nekad kritizēt tiesu iestādes, tiesu kār-
tību un tiesu rīcību. Tāpēc es gribu šodien izlietot
gadījumu, lai teiktu dažus vārdus par mūsu tiesām.
Vienā sabiedrības daļā valda ieskats, ka tiesa esot
pilnīgi neatkarīga, nav padota politikas iespaidam,
spriežot vienmēr taisnīgi u. t. t. Ja tas tiešām tā bū-
tu, tad es par to nerunātu, bet fakti liecina ko citu.
Varbūt pie lielākas tiesu pilnības tas ari Latvijā tā
būs, bet acumirklī mums jārunā par tādu tiesu, kas
ne visur vienmēr stāv savu uzdevumu augstumos.
Es aizrādīšu uz dažiem raksturīgiem faktiem, bet rei-
zē ar to es jau iepriekš saku, ka nav mans nolūks aiz-
skart un apvainot mūsu tiesas visā visumā. Es ļoti
labi zinu,ka ir Latvijā ari neatkarīgi un objektīvi ties-
neši un tāpēc es uz visiem negribu attiecināt to, ko es
runāšu; bet sociāldemokrātu darbības praksē ir nā-
kuši priekšā ļoti daudz tādi piedzīvojumi, par kuriem
nevar nerunāt.

Vairāk kā 3 gadus atpakaļ notika uzbrukums
mūsu Liepājas vēlēšanas sapulcēm. Toreiz, Satver-
smes Sapulces lūgumu un sūdzību komisija izbrauca
uz Liepāju, izņieklēja un konstatēja notikušās nekār-
tības un nelikumības, nopratināja veselu rindu lie-
cinieku un taisīja savu slēdzienu par šī notikuma no-
ziedzīgo raksturu. Vainīgie tika nodoti prokuroram.
Lietas izmeklēšana tiesā vilkās, ja nemaldos, kādus
2 gadus un kā par brīnumu izbeidzās ar neko. Ceļas
jautājums, kāpēc mūsu neatkarīgā un taisnā tiesa var
izbeigt tik svarīgu lietu? Pats biju nozieguma acu
liecinieks, ari cietu zināmā mērā, bet par mani vēl
vairāk bij citi cietuši. Vainīgo vārdi bij zināmi, bet
mūsu neatkarīgā tiesa neatrada neviena vainīgā; tie,
pret kuriem liecināja desmitiem liecinieku, vēl tagad
staigā brīvi savu sodu nesaņēmuši. Tas ir viens
fakts. Vairāki fakti ir nākuši priekšā lūgumu un sū-
dzības komisijā par dažādām piekaušanām, spīdzi-
nāšanām, nelikumībām un patvarībām politiskā ap-
sardzē, cietumos un citur. Lūgumu un sūdzību komi-
sija bieži vien tos ir nodevusi prokuroram, bet gan-
drīz neviens no šiem faktiem nav nonācis līdz tiesai.
Tā kā acīmredzot vienai sabiedrības daļai taisnība
caur mūsu tiesām nav sasniedzama. Tālāk. Pagā-
jušā gada 1. maijs. Negribu kavēties pie šī notikuma
politiskās puses. Bija sadursmes uz Esplanādes lau-
kuma, pēc tam sekoja izmeklēšana no valdības iz-
meklēšanas komisijas. Šī izmeklēšanas komisija no-
pratināja daudz lieciniekus, ja nemaldos, pāri par 100.
Lietu nodeva prokuroram. Man liekas, ka ja tiesa
patiešām gribētu tādu kautiņu, kur piedalās simtiem
un tūkstošiem cilvēku, objektīvi izmeklēt un atrast
visus vainīgos, tad iepriekš jau var pateikt, ka tur
nekas nevar iznākt, jo tiesas aparāts ir par smagu,
par sarežģītu, lai veiktu visu šo garo izmeklēšanu
pie tās birokrātiskās iekārtas, kas pastāv tiesā. Tiesa
tomēr no visiem šiem materiāliem bij mēģinājusi iz-
raut atsevišķu personu lietas, lai, tā sakot, „sodītu
vainīgos". Tāda lieta ievadīta pret mūsu frakcijas
biedri Bruno Kalniņu. Šī lieta sastāv no kādām 234
lapām — [oti biezs sējums — un atrodas acumirklī
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijā. Pār-
lasot šo izmeklēšanas materiālu, tiem, kas kaut ap-
mēram zin,kas ir noticis uz Esplanādes laukuma, du-
ras acīs šīs izmeklēšanas tendenciozais raksturs.
Bruno Kalniņa lietā ir nopratināta vesela rinda lieci-
nieku, tikai no vienas puses, no policijas puses un no
tiem,kas acīm redzot ir apvainotā politiski pretinieki.
Nav neviena liecinieka no citas puses, kaut gan iz-

meklēšanas komisija nopratināja lieciniekus no abām
pusēm. Skaidri, ka mūsu izmeklēšanas tiesneši vai
prokurori ar iepriekšēju politisku tendenci ir ķēru-
šies pie šīs lietas ievadīšanas pret Bruno Kalniņu.

Šis fakts liecina par to, ka starp viņiem ir per-
sonas, kurām politiskās lietās nav ne mazākās objek-
tivitātes. Teikt, ka visi mūsu tiesneši ir neatkarīgi,
taisni, neaizskaramas autoritātes, uz šo faktu pamata
nav iespējams. Tālāk, no maija lietām ir vēl viena
mazāka lieta par vienu sociāldemokrātu biedri Plik-
galvi. Viņu apvaino par policista piekaušanu. Ir lie-
cinieki no policijas un vienpusīgi ieinteresētas perso-
nas, kuras liecina, ka viņš piekāvis policistu. Bet uz
tiesas uzaicinājumu apsūdzētais uzdod veselu rindu
lieciniekus,kuri var apliecināt pretējo. Bet tiesa nemaz
neuzaicina no Plikgalvja uzdotos lieciniekus, atraz-
dama tos par nesvarīgiem. Jāpiezīmē, ka liecinieki
ir tikuši likumīgā laikā un kārtā uzdoti. Tā tad re-
dzams, ka mūsu tiesa politiskās lietās nespriež ob-
jektīvi. Es, kungi, gribu norādīt ari uz pāris gadī-
jumiem, kuri neattiecas uz mūsu politiskiem piekritē-
jiem, bet kuri loti spilgti raksturo mūsu tiesas, pat
mūsu augstākās tiesas rīcību. Nesen visi lasīja presē
par tā saukto „Zamuela lietu" . Pret tagadējo mini-
stru prezidentu Zamueļa kungu tika ievadīta izmeklē-
šana. Es par to lietu negribu plašāki runāt, bet man
šķiet, ka nevienam nebūs šaubu par to, ka visa tā lie-
ta tika ievadīta aiz politiskās izrēķināšanās nolūkiem.
Par to nevienamše, augstā namā, laikam nav šaubu.
Kungi no labā spārna, kuri sakās aizstāvam tiesas ne-
aizskaramību, daudzkārt uzstājušies par izmeklēša-
nas materiālu neizpaušanu. Bet ko darīja senāta
virsprokurors un tiesnesis?

„Latvī", tāpat „Brīvā Zemē" šie materiāli varēja
nākt tikai no tiem avotiem, kuri zin likumus un kuri
zin, ka iepriekšējās izmeklēšanas materiālus nav brīv
izdot (sauciens no labās puses: „Jaunākās Ziņas"!)
Tas neko nenozīme, kad ari „ Jaunākās Ziņās", bet
„Latvī" sistemātiski parādās tādas ziņas. Ja jūs sa-
kiet, ka ari „Jaunākās Ziņās", jūs variet nākt un tās
pievest, tad lieta tiks pilnīgi vispusīgi apgaismota.
Otrkārt, tie paši kungi, kuri bieži vien uzstājas par
tiesas neatkarības aizstāvjiem un pret deputātu ne-
aizskaramību,

^
ja viņiem prasa, lai viņi uzrāda tos li-

kuma pārkāpējus no augstāko tiesnešu vai prokuroru
aprindām, kuri izsnieguši izmeklēšanas materiālus,
tad viņi atsakās no paskaidrojumiem, slēpdamies aiz
deputāta imunitātes (starpsaucieni). No vienas pu-
ses jus aizstāviet tiesas, stāstīdami par tiesas neaiz-
skaramību, bet no otraspuses izlietojiet šo neaizska-
ramību, lai izrēķinātos ar saviem politiskiem preti-
niekiem un, treškārt,- palīdziet nozieguma pēdas
slēpt.

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijā
atrodas ari Arveda Kalniņa lieta. Cik man zināms,
tad komisija bijusi pārsteigta par to vienpusību, ko
izmeklēšanas tiesneši pielaiduši pie izmeklēšanas. Iz-
meklēšanas tiesnesis nopratinājis tikai tās personas,
kuras dēļ dažādām nelikumībām no dienesta atlai-
stas. _ Es nemaz neņemos spriest, vai šeitapvainotais
vainīgais, vai nē.Jbet runāju tikai par to kārtību, kādā
tiek lietas izmeklētas. Tālāk, kāds izmeklēšanasties-
nesis pie mušu apgabaltiesas Rīgā ir sakarā ar dažu
personu apvainošanu viltojis dņkumentu, lai radītu
apvainošanas materiālu. Es neesmu jurists, bet es
stādos sev priekšā izmeklēšanas tiesnesi, kuram ir
uzdots lietu izmeklēt, par kuru tiek runāts un rak-
stīts, ka tādam vajaga būt objektīvam, taisnam un
kuru pat kritizēt neļauj, ka tas ne tikai slikti izmeklē
lietu, bet pat vilto dokumentus priekš tam, lai pada-
rītu apvainojumus smagākus. Tas ir noskaidrots.
Klīves kungs saka, ka tādu vajaga nodot tiesai. Pil-
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nīgi piekrītu, bet lieta ir ta, ka tas nav noticis. (Sau-
cieni pa labi.) Šis dokumentu viltotājs nav ticis no-
tiesāts, bet viņam ir vienkārši izteikts rājiens no
priekšniecības, kaut gan tā ir bijusi pārliecināta un
zinājusi, ka viņš ir dokumentuviltojis priekš tam, lai
pastiprinātu apvainojumus. Kāda tad nu te ir tiesne-
ša taisnība un objektivitāte? Pie_ tieslietu budžeta
apspriešanas, mums šķiet, vajadzēja šīs lietas reiz
gaismā celt un uz tām noradīt, lai verstu sabiedrī-
bas uzmanību uz to, kas patiesība ir un lai neļautu
tautai laist miglu acīs._

Tad ilustrācijas deļ, es gribu noradīt uz dažiem
tiesas spriedumiem. Liberta Dermaņa lieta, zemākā
tiesu instance nosprieda strādniekam Libertam, ja ne-
maldos, 6 mēnešus cietuma, kas līdzinās tam, ka viņš
galvenā noziegumā, naudas viltošana un izplatīšanā
navatzīts par vainīgu, jo 6 mēneši cietuma priekš tam
būtu mazs sods. Attiecīgā virziena prese gribēja
reaģēt uz to un rādīt sabiedrībai — „redziet, ka mušu
tiesa taču tomēr ir diezgan humāna, objektīva. Tur,
kur nekas nav, cilvēki nepatiesi apvainoti, tur neka
ari nevar piespriest."

Bet pa to starpu es dzirdu no dažiem juristiem
runājam, kuri teica: „Pēc tam, kad jūs esiet avizēs
rakstījuši par to, es jums galvoju, ka tiesu palāta Li-
bertu notiesās smagāki." Un tiešām, tiesu palāta iz-
priežot Liberta lietu, piesprieda viņam 5 vai 6 gadus
pārmācības namā. Es nesaku, ka tas jau ir pilnīgs
pierādījums tiesas neobjektivitatei. Tomēr tā ir zinā-
ma ilustrācija. Es ņemšu citu tiesas spriedumu. Bij.
reevakuacijas biedrības priekšnieks Liepiņš tiesāts
par bēgļu apzagšanu, kurus viņš apzadzis gan pa ka-
peikām, gan pa desmitiem un simtiem rubļu. Pats
nozieguma fakts nav apstrīdēts ne vienā ne otrā tie-
sas instancē. Pirmo reizi viņu notiesāja apgabaltiesa
uz 3 gadiem pārmācības namā un es gribu domāt, ka
viņš to bija pelnījis. Bet otru reizi tiesu palāta viņu
notiesā tikai uz 10 mēnešiem cietumā. Tā tad te ten-
dence otrāda: no 3 gadiem uz 10 mēnešiem ieskaitot
nosēdēto laiku. Raksturīgi vēl tas,ka taisni 10mēne-
šus viņš jau bija nosēdējis un tika tūliņ atsvabināts.
Tas izliekas diezgan uzkrītoši. Jāpiezīmē, ka Liberts
bijastrādnieks un Liepiņš bija Berģa partijas pie-
kritējs.

Trešais piemērs — bijušā Niedras kabineta mi-
nistrs Borkovskis. Spriedums viņa lietā pārsteidza
sabiedrību ar to, ka viņš bija loti mīksts, janemaldos,
pusotra gada pārmācības namā ar tiesību zaudēšanu.
Piemērojot amnestiju, šis sods tika samazināts uz
pusi, ta tad palika 9 mēneši. Tas bija pirmais sprie-

, dūms vienam valsts nodevējam, kurš apzinīgi pieda-
lījies nelikumīgā valdībā un strādājis pretim mūsu
likumīgam iestadēm,_ Tautas Padomei un valdībai.
Bet ari šis vīrs otra tiesas instancē saņēma, kaut
gan laika ziņa garāku, tomēr pēc būtības mīkstāku
sodu. Pirmais sods bij savienots ar tiesību zaudē-
šanu, kamēr otrsne. Nenormāla ir ari tā parādība,
ka kandidātus mušu tiesnešu amatiem stāda priekšā
tiesnešu kolēģijai. Tas varbūt pats par sevi nebūtu
slikti, ja mums šīs kolēģijas rīkotos objektīvi, bet tas
ta nav. Ir zināmi piemēri, ka tiesneši, kuriem nav
kolēģijas simpātijai, strada mūsu tiesās nekad ne-
tūkdami apstiprināti. Nodibinājusies zināma kliķe,
kura sava vidu ielaiž tikai tādus cilvēkus, kuri pūš
viņu stabule. Sakara ar visiem šiemfaktiem es gri-
bētu minēt vienu. Nesen Latvijā ieradies AndrievsNiedra, par kuru mušu tauta spriedums sen jau tai-
sīts, ka par nodevēju. Cik tas atkarājas no valdības,
Nļedra ir arestēts un ielikts cietumā. Bet spriežot
liec tiem faktiem, kādus es jums pievedu, kuri aiz-
rāda uz zināmu politisku tendenci tiesas izmeklēšanā
un spriedumos, uz sevišķu žēlastības parādīšanu tau-

tas nodevējiem, mums jābūt loti uzmanīgiem, ka tie-
sa, kura pēc savām politiskām simpātijām ir loti tuvu
Andrievam Niedram, Borkovskim un tamlīdzīgam
personām, nepārsteidz tautu ar savu spriedumu An-
drieva Niedras lietā. Es negribētu neko vairāk prasīt,
kā tikai objektivitāti.

Mūsu tiesai, kura ir organizēta pie diezgan ne-
normāliem apstākļiem, daudz kasbūtu piedodams un
attaisnojams, ja kļūdas ir ieviesušas. Bet nu ir daudz
tādas parādības, kuras absolūti nav ciešamas. Ciest
no šiem ļaunumiem nākas galvena kārta, ka jau pie-
rādīju ar faktiem, kreisai pusei, kura nevar nekad ie-
gūt šo tiesnešu simpātijas, kuri pec saviem politi-
skiem uzskatiem ir reakcionāri ļaudis. Mūsu tiesas
pa lielākai daļai un sevišķi augstākā tiesa, senāta un
tiesu palātā ir vairāk ļaudis no kristīgi nacionālas par-
tijas, Berga partijas un ari no zemnieku savienības.
Es te negribu pārmest šiem kungiem viņu politiskos
ieskatus. Bet gan es pārmetuto divkosību tautas
priekšā, kuru spēlēt nevajadzētu. Mūžīgi sludināt
un j>ropagandēt to, ka mušu tiesa ir neatkarīga, ka
viņa nevar būt netaisna, ir pilnīgi aplam.- Mūsu tiesa
ir rādījusi piemērus, ka zināmos gadījumos ta klust
par politiskās izrēķināšanās ieroci dažu politisku
partiju rokās. Uz šīm Jaunām parādībām es pie ties-
lietu resora gribēju aizrādīt. Es negribu apvainot
visu mūsu tiesu, bet darīju to ar nolūku, lai izceltu
šos ļaunumus, kas izsauc nemieru un mazina tiesas
autoritāti.

Ir desmitam un simtām lietu, kas iesāktas ne
tamdēļ, ka viņās būtu nozieguma pazīmes, bet tam-
dēļ, ka viņas ir celtas pret tādiem cilvēkiem, kasjr
politiski nesimpātiski, bet ir ari desmitām un simtam
lietu, kuras ir izbeigtas kaut gan viņām ir nozieguma
sastāvs, tikai tāpēc, ka viņas nāk no tiesnešu politi-
skiem draugiem. (K. Pauluka starpsauciens.) At-
vainojat, Pauļuka kungs, nedomājat, ka Jūs, kaut ari
esiet jurists, esiet tāds visu zinātājs. Ir ari citi juristi
un citi cilvēki, kuri ari kaut ko zin. (Starpsauciens
pa labi.) Ari nejuristam ir atļauts spriest pair to, kas
ir taisnība un kas nav taisnība. Es vēlētos, lai uz
priekšu tas tā vairs nebūtu, kā tas līdz šim ir bijis. Ja
mēs par šo budžetu balsosim, tad tanī pārliecībā, ka
šinī virzienā kaut ko gan varētu darīt, lai tiesas
priekšgalā atrodošās iestādes mēģinātu šinī lietā da-
rīt to, kas vēl ir iespējams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bergam. 'W
A. Bergs (nacionālais bezpartejiskais centrs) '-/Qo

Augsti godātie deputātu kungi! Mēs te Saeimā, pro-
tams, varam spriest par visu, varam izrunāties par
visu un atklāt visas nebūšanas, kādas tikai valstī
būtu, kādas tikai mēs būtu novērojuši, bet protams
tikai ar vienu noteikumu: ka nolūks un vienīgais no-
lūks drīkst būt tikai tas — labot šīs nebūšanas, viņas
tiešām konstatēt un uzrādīt līdzekļus, ar kādiem tās
varētu labot. Cits nekāds nolūks nedrīkst būt. Ja
spīd cauri un ir skaidri saredzams kāds cits nolūks,
tad, bez šaubām, tas ir apvainojums pret šo augsto
tribini, jo tad to izlieto tā, kā nedrīkst izlietot. Ka to
ir darījis mans priekšrunātājs, par to, man liekas,
nevar būt šaubu, vienkārši aiz tā iemesla, ka viņš
mums neuzrādīja ceļus, pa kuriem būtu panākama la-
bošana, ja ari būtu konstatējamas tās nebūšanas, par
kurām runāja Rudevica kungs. Vispirms viņš neko
nekonstatēja, jokā var konstatēt, vai tiesa ir sprie-
dusi pareizi vai nepareizi, ja mūsu priekšā nav aktu,
ja mes neko nevaram pārbaudīt. Vai šeit var nākt
deputāts un_apgalvot, ka kāds tiesnesis, vai kāda in-
stance, kura sēž trīs tiesneši un spriež par lietu, vai
deputāts, kurš nespēj pats tiesas lietu izlasīt un vai-
rākkārt še apgalvoja, ka nav jurists, vai tāds var
teikt,ka tiesa ir nepareizi rīkojusies unka tikai vienīgi



2*21 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 7 sēde 1924. gada 9. maijā. 222

viņš ir tas, kas zin, kā vajaga pareizi tiesu spriest?
To uzspiest mums un likt ticēt, ka viņš ir vienīgais,
kas spriež p_areizi, un visa tiesa nespriež pareizi,
prasīt, lai mes to viņam ticam, tas ir par daudz pra-
sīts. Tapec visa tā tiesas kļūdu konstatēšana ir gluži
neiespējama, un mēs to nekādā ziņā nevaram pie-
ņemt. Vispirms jau tāpēc, ka visi materiāli nav mū-
su priekšā un tāpat ari jūsu priekšā nav varējuši būt.
Tapec par viņiem šeit objektīvi nevar būt nekādas
runas. Šeit mēs neredzam nolūku labot kādu tie-
šām pamanītu ļaunumu. Ja gribētu kādas tiesas kļū-
das konstatēt, tad būtu jāņem visas tās lietas, kuras
šeit Rudevica kungs minēja, tās būtu objektivi jāpār-
bauda un ja tad izrādās par pareizu tas, ko šeitRude-
vica kungs teica, tad saucat izmeklēšanas tiesnesi un
tiesnešus pie atbildības. Bet to mēs še nemaz neva-
ram. Tāpēc, jatiešāmgribēja kādu ļaunumu novērst,
tad vajadzēja zināmo izmeklēšanas tiesnesi nodot
tiesai, t. i. paziņot par to prokuroram, bet nevis še
par viņu runāt. _ Ja jūs esat tiešām pārliecināti par to,
par ko šeit runājat, tad paziņojat par to prokuroram
un viņš tad noskaidros, vai jūs esat patiesību runā-
juši vai ne. Jus sakāt, ka izmeklēšanas tiesnesim
rājiens esot ticis izteikts. Ja jauizteica tikai rājienu,
tad tas nozīmē, ka viņš vairāk sodāms nebija. (Sau-
ciens pa kreisi: „Tas ir tikai Jūsu uzskats!") Ja
prokurors, kurš visu lietu skatīja cauri, vairāk nav
konstatējis, kā tad mēs to varam bez lietas caurskatī-
šanas? Bez tam Jūsu nolūks nebija labot, ja ari tiesa
butu aplami darījusi, jo to še nemaz nevar. Tieslietu
ministrs šai ziņāari neko nevar darīt. Tieslietu mi-
nistrim nav nekāda iespaida uz tiesu un tiesnešiem.
Jums bija pavisam cits nolūks un cik tas nolūks ir cie-
nījams un teicams, to Jūs paši itin labi saprotat.
Pārmeta tiesnešiem, ka te nebūt neesot bezpartejiski
cilvēki, bet no zināmām partijām izlasīti ļaudis, ku-
ras pat minēja vārda. Ja Rudevica kungs tā patie-
šam doma, tad jāsaka, viņš ir dziļi maldījies. Tie vi-
si ir cilvēki, kurus apstiprinājis neviens cits, kā mēs
še, Saeima. Ar mūsu Saeimas autoritāti viņi ir ap-
balvoti un suverenās tautas vārdā viņi spriež tiesu.
Ja uz tiem Jus metiet pārmetumus, tad iznāk, ka tie
versti ne pret tiem, kurus Jūs domājiet, bet gan pret
pašu Saeimu, pret mūsu valsts augstāko varu. Jūs
esiet gribējuši to diskreditēt. Es saprotu, ka Jūs
viens otrs spriedums neapmierina, bet tāpēc lūdzu,
neķerties klāt tiesnešiem. Jūs, Rudevica kungs, ju-
rists neesiet un jurists būdams nebūtu pie tādas lie-
tas klāt ķērušies. Dabiski būtu bijis, ja Jūs būtu sū-
tījuši šurp šai lietā kādu juristu, kuru diezgan daudz li-
jušustarpa, bet man liekas, es ceru, ka tie nebūtu ne-
kad domājuši celt priekšā to, ko Jūs te cēlāt priekšā.
Viņi butu kaunējušies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
Fr. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

/jautas vietnieki! Es nebūtu vārdu ņēmis, ja uz to
mani nebūtu piespiedis priekšrunātājs, ļoti partejiski
no šī katedra uzstādamies. Tāpēc īsos vārdos gribu
mazas piezīmes taisīt iepriekšējam runātājam. Vis-
pirms jāsaka, ka es neesmu krājies materiālus par
mušu tiesu darbību, un tāpēc neņemos izteikt šinī ga-
dījuma savu spriedumu par visiem gadījumiem, ku-
rus mans frakcijas biedrs, kolēģis Rudevics cēla
priekša. Ja viņš tos ceļa priekšā, tad tāpēc, ka vi-
ņam tie konkrētie gadījumi zināmi, viņš ari pieveda
konkrētus faktus un_pilnīgi noteikti formulēja, atse-
višķas lietas, un tapec ari katram deputātam, kas to
gribēja apstrīdēt, vajadzēja citādi uzstāties, un viņa
pirmais pienākums, pirms no šīkatedra izteikt pretē-
ju slēdzienu, izteikt pretējas domas, bij pievest pretē-
jus pierādījumus, ar kuriem tad vienu vai otru apgal-
vojumu varētu apgāzt. Ko redzējām no Berga
kunga? Viņš pret tiem gadījumiem, par kuriem stā-

stīja mans frakcijas kolēģis Rudevics, neko nevarēja
iebilst, viņš neapstrīdēja tos gadījumus, kā piemēram
gadījumu,kur tiesnesis viltojis dokumentus. To viņš
nenāca apstrīdēt. Berga kungs uzstājās šeit ar ētisku
ložmetēju un vienīgi ar to ētisko ložmetēju sāka šaut
manam frakcijas biedrim Rudevicam. Visās lietās ir
savs mērs, it sevišķi ētiskās lietās un ļoti noteikti
šeit ir savs mērs, un tāpēc ar tādu ieroci sabiedrībā
labāki neiziet. Berga kungs pats jurists būdams, pats
sava laikraksta atbildīgais redaktors būdams ar šo
savu ložmetēju pārāk neētiski apstrādājis, sistemāti-
ski apstrādājis ar saviem pastāvīgiem ievadrakstiem
Latvijas valsts satversmi, Latvijas valsts augstāko
iestādi, suvereno varu, Saeimu, Latvijas Valsts
Prezidentu, Latvijas valsts valdību, viņas ministru
prezidentu ar tik pat neētiskiem, juridiski tieši zemu
stāvošiem argumentiem. Tāpēc, Berga kungs, Jums
nav_ tiesība Šeit no šī katedra atvērt plašu muti un
runāt par citu etiķu, par citu apstākļiem, par citu ēti-
skiem motiviem un pierādījumiem. Tāpēc man lie-
kas,kungi, te pret tādiem argumentiem un tādiem ru-
nātajiem ir tikai viens vārds,ko vāciski saka „etwas
niedriger Hāngender", un šinī gadījumā es sociālde-
mokrātiskās frakcijas vārdā nokaru Berga kungu tur,
kur viņam pienākas atrasties, blakus tiem kungiem,
kuri Erankfurtas viesnīcā ir viltojuši dokumentus.
(Saucieni pa kreisi: „Pareizi!" Aplausi.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Augstais nams!

Atļaujos sev, bez kādiem politiskiem nolūkiem, uz
tiesas aktu pamata ptovest gadījumus,kuri rāda, kāda
taisnība valda un kā viņa tiek izsvērta dažās mūsu
tiesu iestādes. No laikrakstiem daudziem būs jau
zināms, ka Valmierā vairākkārtējās vēlēšanās pār-
svaru ir guvuši strādnieki un saimniecisko pārvaldi
arvienu paturējuši savas rokās. Reakcionārā pilso-
nība ir izmēģinājusi visus līdzekļus, lai to novērstu.
Viņas griešanas pie iekšlietu ministra, pie pilsoniskā
ministra, ar prasību pec administratīviem spaidiem ir
palikusi bez panākumiem. Ministrs ir bijis pietiekoši
objektīvs un pašvaldībā šo politiku nav izvedis. Pēc
tam šie reakcionārie elementi atraduši sev aizstāv-
niecību tiesu iestādes, t. i. Rīgas apgabaltiesas admi-
nistratīva nodala. Lieta sekoša: 1922. gada augusta
mēnesī šinī tiesa, vienā dienā, vienādā tiesas sastā-
va caurskatītas un izspriestas 2 vienādas lietas.
Vienajieta pret Valmieras pilsētas domes lēmumu at-
tiecība uz pārvaldes velēšanām. Sūdzētājs, kāds
Ernsts Gorkšs, domnieks, un vēl kāds klāt pievilkts
vecs invalids, kurš nav pat domnieks. Abi sūdz par
to, ka pārvaldes velēšanas izdarītas nelikumīgi, un
tapec domes lēmums atceļams. Pilsētu nolikuma 11.
pants nosaka, ka pārraudzība par pilsētas domes lē-
mumu likumību piekrīt iekšlietu ministrijai un likumapar administratīvam tiesām 4. pants, ka sūdzēt vartikai personas, kuru intereses tieši aizskartas.
Tomēr administratīva nodala atrada par iespējamupieņemt šo sūdzību, skatīt to cauri un taisīt lēmumu.
Pilnīgi līdzīga lieta,_tanī paša dienā tas pats tiesas sa-
stāvs — Cēsu pilsētas domes lēmuma lietā — kur
sudzeja grupa ar bijušo pilsētas galvu priekšgalā,
administratīva nodala taisīja pilnīgi pretēju spriedu-mu. Šī sūdzība bija vērsta pret pilsonisko val-
des sastāvu. Blakus minot vēlāk izrādījās, ka šinī
pilsētas valdes sastāva ievēlētais Deglavs no apga-
baltiesas ungāri no tiesu palātas notiesāts par valsts
naudas izšķērdēšanu. Cēsu lietā administratīvā no-
dala nosprieda, ka šiem sūdzētājiem — domniekiem
nav tiesības sūdzēt, jo pēc likuma par administratī-
vam tiesām sūdzēt var tikai tie, kuru intereses tieši
aizskartas. Zināja likumu Cēsu lietā, bet Valmie-
ras lietā likums neeksistēja. Varbūt pielaidīsiet tādu
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gadījumu, ka administratīvai nodaļai bija šaubas par
saviem spriedumiem un viņa. gribēja izmēģināt, tai-
sot divās līdzīgās lietās viena tādu spriedumu, un otra
pretēju. Pielaidīsim, ka to nebija politiski nolūki, bet
ka tikai gribēja iztaisīt mēģinājumu, lai panāktu skai-
drību. Bet tādā gadījuma katram ir tiesība teikt, ka
vajadzēja noraidīt sūdzību, kuru bija cēlusi tikai viena
persona un otrs, nebūdams pat domnieks, un otro,
kur sūdzēja vesela domnieku grupa, — izspriest. Sa-
protama lieta, šādi pievestie spriedumi nes ļoti uzkrī-
tošu politisku nokrāsu. Jāpiebilst, ka Valmieras pil-
sētas pilnvarotais šo lietu pārnesa uz senātu, bet no
1922. gada augusta pagāja laiks līdz 1924. gada 15.
janvārim, kamēr lietu izlēma senāta. Senāts atceļa
šo spriedumu un norādīja, ka apgabaltiesa pārkāpusi
likumu, pieņemdama šo Oorkša sūdzību. Senāta
lēmums nāca tikai 1924. gada janvārī un, protams,
tam nebija vairs nekādas nozīmes, jo pilsētas pār-
valdes sastāvs jaubija radikāli grozījies. Šādi fakti
mazina tiesas cieņu. Ja var but šaubas par tiem ga-
dījumiem, kurus te pieveda mans frakcijas biedrs
Rudevics, tad šīs lietas, kur tiesas spriedums jau iz-
nests un fakti ņemti iz tiesas aktīm, katra ziņa radīs
iespaidu, ka tomēr ir tiesu iestādes, kuras netaisni iz-
sver taisnību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
K. Pauļuks (zemnieku savienība): Godātie de-

putātu kungi! Šodien Rudevica kungs nāca ar loti
5, / ' smagiem apvainojumiem pret tiesu, ar tik smagiem
/*m5> apvainojumiem, kādus, man jāsaka, es pirmo reizi

dzirdu par mūsu tiesām. Viņš teica, ka mūsu tiesas
ne tikai nav objektīvas, bet ka viņas ir netaisnas un
spriežot apzinīgi netaisni. Man liekas,_ ka tasir ap-
vainojums, par kuru uz vietas vajadzētu uzsākt iz-
meklēšanu un es būtu pirmais, kas parakstīs attie-
cīgu ierosinājumu, ja priekš tā patiešām būs vaja-
dzīgais materiāls. Bet man jāsaka, ka es esmu bijis
pirmais un arvien būšu pirmais, kas uz viskategori-
skāko noraida apvainojumus pret tik augstu iestādi,
kāda ir mūsu tiesa, jašie apvainojumi nāk bez pierā-
dījumiem, ja tie dibinās uz kailiem apgalvojumiem, kā
tas šoreiz bij. Ja ir pamats, lūdzu, kungi, uzsākat
lietu,bet ja tāda nav un jūs tik vēlaties dabūt attiecī-
gus paskaidrojumus, tad priekš tam ir divi celi: jautā-
jumu vai interpelaciju veidā griezties pie valdības,
lai tā dod vajadzīgos paskaidrojumus vienā vai otrā
lietā. Tur jūs dosat vajadzīgos materiālus, tie tiks
pārbaudīti, objektīvi apspriesti un augstais nams jums
varēs dot objektīvu spriedumu. Tagad jūs pārmetiet
tiesai, ka viņa nav objektiva un paši nāciet ar tik sub-
jektīviem spriedumiem un pārsteigtiem apvainoju-
miem. Tas uzkrītošākais, kas šodien bija jādzird,
bija tas, ka pēc Berga kunga runas, kurš mierīgā ga-
rā aizrādīja, ka tā, kungi, nevar spriest, nāca Cielē-
na kungs un ar sevišķu bravūru pārmeta viņam, ka
tas nepievedot faktus un nepierādot,ka tas, ko Ru-
devica kungs teica, nav taisnība. Tagad iznāk tā, ja
kādu apvaino un tas uz vietas nevar pierādīt, ka tā
nav taisnība, tad viņš ir vainīgs. Mēs tiesā esam pa-
raduši,_ka tam, kas otru apvaino, ir jāpierāda,ka otrs
irvainīgs un nevis tam, kas tiek apvainots ir jāpie-
rada, ka viņš ir nevainīgs. Ja nevar pierādīt vainī-
gumu,_tad apvainojums nav dibināts. Nekad man nav
jāpierada, ka es neesmu vainīgs, bet tam, kas mani
apvaino, ir jāpierāda,ka es esmu vainīgs. Par to,kas
šodien te norisinājās, ir grūti runāt mierīgā carā. Tas
pierada, ka te no objektivitātes nav ne runas. Ja tā

' skatās uz tiesu, tad tas nozīmē tiesu iznīcināt. Tā
var runāt tikaj tad, ja negrib objektīvu tiesu nodibi-
nāt bet gan tādu iznīcināt. Tas, ko mēs šodien dzir-
dējām, mīksti sakot,_ ir vismaz tiesas iespaidošana.
Ja šai augsta nama šādaforma jau tagad runā par lie-

tām, kuras vēl nav izmeklētas ,kuras atrodas vēl iz-
meklēšanas stadijā un par kurām nav galīga tiesas
sprieduma, tad tas ir vismaz tiesas iespaidošana.Par
notikušo tiesas spriedumu var arvienu būt divas do-
mas. Ja Jūs paprasīsiet advokātiem, kur viens aiz-
stāv vienu un otrs otru pusi un aizstāv pilnīgi objek-
tīvi, tad tur arvien ir divas domas. Katrs ir pārlieci-
nāts, ka viņam ir taisnība, abi nāk ar lietišķiem argu-
mentiem, nevis ar tādiem, ar kādiem te nāca Rude-
vica un Radziņa kungi; tiesnešiem visi dati ir pie ro-
kas, katrs advokāts atsaucas uz saviem lietišķiem un
loģiskiem argumentiem, pierāda dokumentariski vai
ar lieciniekiem savu viedokli un tiesa tad izspriež.
Tiesai vajaga lietu izspriest, vajaga atrast izeju, kura
nevar būt abām pusēm pa prātam. Var jau ari būt,
ka tiesa kļūdas un vienam lieciniekam vairāk tic,
otram mazāk: Bet ja ir pretrunīgi pierādījumi, tad
tomēr tiesai vajaga lietu izspriest un vajaga izšķir-
ties, kam vairāk ticēt un kam mazāk ticēt. Tas to-
mēr nedod nevienai pusei tiesību pārmest tiesai ap-
zinīgu partejību vai netaisnu tiesas spriešanu. Mēs
nedrīkstam ari iespaidot tiesas objektivitāti ar to, ka
te iepriekš jau pasakām no šī augstā katedra un šinī
augstā namā, kas tiesnešus ievēl, ka mēs skatāmies
uz zināmu lietu tā un tā, citiem vārdiem sakot, ja jūs,
tiesneši, nespriedīsat tā, kā mēs to domājam, tad jūs
būsiet netaisni tiesneši. (E. Radziņš no vietas: „Tā
neviens neteica!") Tā, kungi, nevar nostāties. (Sau-
cieni pa kreisi.) Kungi, vai tad tā ir objektivitāte?
Jus mums nedodat faktus. Kur ir fakti ? (Saucieni pa
kreisi.) Apgalvojumi? Jūs gribat, lai mēs taisām
spriedumu uzjūsu apgalvojuma pamata. Te Radzi-
ņa kungs runā par Valmieru un Cēsīm. Tad iesnie-
dzat interpelaciju vai jautājumu, un dodat augstam
namam pārliecināties, lai viņš varētu būt objektīvs.
Es jums, kungi, varu nopietni un pilnīgi objektīvi
teikt: man ir ļoti gara prakse un ir bijuši loti daudz
klienti, pat inteliģenti klienti, kuri nāk un saka: „Kā
tas var but, tiesa manu lietu izsprieda tā, un manam
kaimiņam bij pilnīgi tāda pat lieta, bet to izsprieda
pavisam citādi." Bet kad aizejam uz tiesu un izska-
tam cauri šīslietas, tad izrādās, ka viņas nemaz nav
vienadas.Nejurists dažreiz nevar izšķirt starpību šādās
lietas, to var tikai jurists izšķirt. Es negribu būt par-
tejisks, bet es nevaru tam piekrist, ka jūsgribat mums
uzspiest, lai mes pieņemam visu to, ko jūs apgalvo-
jat. (Sauciem pa kreisi.) To es nezinu, kungi, man
še navpriekša senāta lēmuma, man nav vairāk nekā
cita, ka tikai Radziņa kunga apgalvojumi. Ja jūs
man dosiet materiālus, tad es taisīšu savu slēdzienu

. un darīšu to pilnīgi objektīvi. Nenāciet bez šiempie-
rādījumiem ar tādiem apvainojumiem pret tiesu, un
pie tam pret visu tiesu, un neprasiet no mums, lai mēs
šos smagos apvainojumus pieņemam, kur mums nav
priekš tam objektīvu pierādījumu. Tikai tad mēs va-
ram taisīt savu gala slēdzienu, varam būt objektivi,
kad mums ir viss vajadzīgais materiāls. Tāpēc irpilnīgi netaisni nākt šear šādiem apgalvojumiem, ap-
vainot tiesu, ka ta apzinīgi spriež nepareizi, izteikt
tādus smagus apvainojumus tiesai. Tas mazākais ir
netaisni, ta nedrīkst rīkoties. Neviens resors mūsu
valstī nav padots tik liela mērā atklātības un publi-
kas kritikai, ka mušu tiesa. Viss, kas notiek tiesā,
notiek publiski, ta ka katrs var visu dzirdēt un re-
dzēt. Savus spriedumus tiesa pieņem publiski, mo-
tīvi ir visiem pieietam! — var tiem piekrist vai ne-
piekrist, tas ir cits jautājums — bet nevar teikt, ka
tiesa ir noslēpumaina, ka viņa kaut ko dara slepeni
un ka viņa spriež apzinīgi neparedzi. Zināms, priekš-
izmeklešanu nevar taisīt publiski uz foruma, tā ir jā-
taisa pa lielākai daļai slēgti, jo citādi tā nebūs nekāda
izmeklēšana un nedos nekādus rezultātus. Rude-
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vica kunga pārmetumi tiesai pa lielākai daļai zīmē-
jās uz priekšizmeklēšanu. Rudevica kungs bez tam
brīnās, ka varot viena tiesa spriest tā un augstāka
tiesa atkal pavisam savādāki. Ja Jūs, Rudevica
kungs, butu ar tām lietām pazīstami, ja Jūs būtu ar
viņam iepazinušies, tad būtu ari sapratuši, kādēļ vie-
na tiesa spriež tā un otra citādāki. Mums ir trīs tiesu
instances un bieži vien gadās,ka starp šīmtrim tiesu
instancēm zināmos jautājumos ir zināmas domu star-
pības. Jūs brīnāties tālāk par to, ka vienam otram
tiesas instance sodu mīkstinot un otram turpretim
paaugsinot. Tas izskaidrojams ar to, par ko es jau
šeit runāju, t. i., ka zināmos jautājumos tiesām var
but zināmas domu starpības. Bet pavisam nepareizi
ir dibināt uz to apgalvojumu, ka tiesa aiz politiskiem
iemesliem spriedusi tā. _ Kungi, ja ar tādām prasī-
bām un apvainojumiem jūs gribat nākt pret tiesu, tad
tas patiešam var novest pie tā, ka tiesai vajadzētu
but politiskai. No politiskā redzes stāvokļa daudz
jautājumi izliekas daudz savādāki, nekā no objektīvu
tiesnešu, juristu redzes stāvokļa. Es līdz šim nekur
neesmu lasījis, nekur neesmu dzirdējis, kur tiesai uz
tāda pamata, būtu izteikti tādi pārmetumi, kādus šeit
izteica Rudevica kungs, t. i. ka tiesa apzinīgi spriež
nepareizi aiz politiskiem motiviem.Ka kļūdas var no-
tikt, tas ir gluž[ saprotami un ka izmeklēšanas ties-
nesis ari var but noziedznieks, tas ari ir iespējams.
(P. Kalniņš no vietas: „Izsaka tikai rājienu!") Par
to, parko Jus nupat šeit teicāt, Kalniņa kungs, es tū-
liņ runāšu. Man ari ir bijis reiz tas gods stāvēt ties-
lietu resora priekšgala un tad man ari bija tāds ga-
dījums, kad man ienāca noteikti pierādītas ziņas par
vienu vai diviem izmeklēšanas tiesnešiem, ka tur
lietas nestāvot labi. Es toreiz sarunājos ar prokuro-
ru un dažiem tiesnešiem, kam lieta bij labi zināma
un mes speram tūliņ vajadzīgos solus, lai šie tiesne-
ši, kuri tiešam_ izrādījās par necienīgiem, tiktu no
amata atstādināti. Tai pašā _ dienā, kad tas tika izda-
rīts, ..Sociāldemokrāta" parādījās raksts, vērsts pret
tieslietu resoru, kura tika izteikti tamlīdzīgi pārme-
tumi, par kādiem šodien te runāja. Kad pēc tam
kāds kungs, kam bij sakari ar šo rakstu, atnāca mi-
nistrija un noskaidroja lietas, apstākļus, tad bija
spiests atzīties, ka ir notikusi kļūda. Tomēr raksts
avize bija nodrukāts un apvainojums bij izteikts, bet
kad jus butu laika objektīvi pārliecinājušies un ne
tikai no vienas puses vien, bet noabām pusēm, tad
tāds nedibināts apvainojums nebūtu izteikts. Tas
pats ir sakāms ari par šo gadījumu. Ja jūs noklausī-
saties abas puses un iepazīsaties objektīvi ar visu lie-
tas materiālu, tad jums.ari šinī lietā būs jāsaka, ka
esat patiešamkļūdījušies. Es negribu teikt, ka Rude-
vica kungs izteica šos apvainojumus ar Jaunu nolū-
ku. Es pielaižu, ka tas nav noticis, bet tomēr tāds
nedibināts apvainojums, kas tika izteikts pret tiesu,
ir ar vislielāko stingrību jānoraida un man no manas
garas prakses tiklab agrāk, krievu, kā tagadējās,mū-
su tiesas ir_ jāsaka, ka mušu tiesas strādā ļoti apzinīgi
unjabi. Kludas, zināms, var būt, lai gan atzīt visur tur
kļūdas, kur tas advokāti pūlas pierādīt, ari nevar.
Bet nepavisam nevar tādos gadījumos pārmest tie-
sai apzinīgi nepareizu tiesas spriešanu. Viens advo-
kāts apgalvos, ka tas ir nepareizi, otrs teiks,ka tas ir
pareizi, bet tiesai ir jāpieslienas viena vai otra do-
mam. Subjektīvi spriežot tādēļ bieži runā par tiesas
kļudam, bet objektīvi spriežot jāatzīst, ka mūsu tiesas
spriež loti labi un apzinīgi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds ministru
, prezidentam Zamueļa kungam.

: \Ministru prezidents V. Zamuels: Augstais nams!
/CpEs šai lietā nebūtu ņēmis vārdu, ja būtu tieslietu mi-

nistra kungs klāt. Viņš nav paredzējis, ka tieslietu
KrājumāSaeimas Stenografiskl
birojā Rlgg, Jēkaba ielā M»_ ll.

ministrijas budžets tiks šodien apspriests un tāpēc
nav ieradies. īsumā varētu teikt, ka visi materiāli,
kas celti šeit priekšā, man tikpat kā nav pazīstami,
izņemot pāris gadījumus un tie .ir — viens, kurš at-
tiecas uz dokumentu,kuru it kā viltojiskāds izmeklē-
šanas tiesnesis. Par to lietu ziņoja man savā laikā,
kadbjju tieslietu ministrs. Tā persona,kas cietusi, rē-
ķinājās ar to kā notikušu faktu, nekādu sūdzību ne-
cēla, bet aizrādīja uz ārkārtīgi mīksto represiju, ku-
ru attiecīgais izmeklēšanas tiesnesis par šo nozie-
gumu izpelnījies. Ziņojumu man sniedza no abso-
lūti drošas puses. Es par to lietu būtu tālāk intere-
sējies, ja būtu palicis tieslietu ministrs; tagad dot
savu personīgo atsauksmi nevaru, bet vāru tik daudz
teikt, ka Rudevica kunga aizrādījumam ir faktisks
pamats. Kas attiecas uz Borkovska, Liberta un Lie-
piņa lietām, tad tās es nepārzinu un savu atzinumu
par tām nodot nevaru, neatkarīgi no tā, vai mums
butu te iespējama spriešana par tiesas spriedumiem,
vai ne. Tad, attiecībā uz mana paša lietu — tā ari ir
aiztikta, — sīkāk iztirzāt es to negribu, bet to es tikai
varu konstatēt, ka lieta, kas bij pie izmeklēšanas
tiesneša vairāk kā gadu gulējusi tikai tad tika tālāk
virzīta. No apgabaltiesas prokuratūras nekādas zi-
ņas atklātībā nebija nākušas, bet kad šī lieta bij no-
nākusi senāta virsprokurora rokās, tad parādījās 2
ziņojumi „Latvī", kuri mani pilnīgi pārsteidza, jo šī
lieta atrādās vēl iepriekšējas izmeklēšanas, pat iz-
ziņas stāvoklī, un šādas lietas, kā zināms, nedrīkst
izpaust. Akts bij pieietams tikai 2—3 personām un
viņas, nepārkāpjot likumu, ziņas laikrakstiem iz-
sniegt nevarēja. Es, kā privāta persona, griezu virs-
prokurora vērību uz to, ka te ir zināmi likuma panti
pārkāpti, bet šis jautājums, preti tam, ko Rudevica
kungs paziņo, nav izmeklēts, bet gan kāds blakus zi-
ņojums, kurš pēc manām domām ir tīri nevainīgas
dabas, jo šis ziņojums stāv sakarā ar zināmu senāta
lēmumu. Pēdējais bij atreferēts „Latvī" un par to
tūliņ bez kavēšanās bij iesākta izmeklēšana. Te bija
starpsauciens Rudevica kunga runas laikā, cik es
nopratu, no Klīves kunga, ka tāds paziņojums pa-
rādījies ari „Jaunākās Ziņās". Pilnīgi pareizi. Tā
kā _„Latvī" bij parādījušās ziņas, it kā senāts būtu
zināmas nozieguma pazīmes atradis pret mani un tā
kā tās varēja publiku maldināt, ka nu jau Zamuels
ir tikpat kā nosodīts, tad es atzinu par nepieciešamu
informēt publiku un ari no savas puses devu aizrā-
dījumus „Jaunākām Ziņām", kā īsti skan senāta lē-
mums. Tā tad ziņojums „Jaunākās Ziņās" bij iz-
saukts no informācijas, kura bij ievietota „Latvī".
Šo atgadījumu es par sevišķi gravējošu neatrodu, jo
senāta lēmums bija zināms Saeimas locekļiem tai
pašā dienā, kad tas bija pieņemts senātā. Bet sma-
gi bija pirmie ziņojumi „Latvī", jo bija skaidri re-
dzams, ka attiecīgās ziņas iegūtas noziedzīgā kārtā
un ievietotas ar politisku nolūku, kas pēc mana ie-
skata nav pielaižams, neatkarīgi no tā, kāda persona
tika šādāceļā apstrādāta. Tad dažas vispārīgas pie-
zīmes par mūsu izmeklēšanas tiesnešiem. Liela dala
no tiem ir jauni, maz piedzīvojuši un ari teorētiski
maz sagatavoti un tamdēļ tās kļūdas, par kurām ru-
nāja Pauļuka kungs, sastopamas tur lielākā mērā
nekā citu tiesnešu darbībā. Tas ir trūkums, kuru
atzina ari mani priekšgājēji, un kurš sastopams ari
zemākos tiesnešos — miertiesnešos, lai gan pēdē-
jie strādā lielu un apzinīgu darbu. Tā tad kvalificēta
materiāla personu ziņā, kāds būtu vēlams, lai tiesas
nostādītu pienācīgā augstumā, dažās tiesās nav. To
pa daļai var attiecināt ari uz apgabaltiesas un pro-
kuratūras darbiniekiem. Še būtu jāķeras vispirms
klāt un lieta jālabo. Tas būtu viss, ko es gribēju
teikt, jo citi gadījumi man nav sīkāk pazīstami.

8
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Saprotu, kungi,

' " to uztraukumu, kāds valda pie labā spārna juristiem,
/ joviņi nav paraduši, ka tādus jautājumuspacel. Bet

fakts paliek fakts. Es te, runājot par faktiem, piede-
vu viņiem tādu apgaismojumu, par kuru es atbildu.
Par tiem faktiem, kurus es nevarupierādīt, es ne-
runāju. Bet ir fakti, par kuriem mēs visi zinām un
tādi ir Liepājas notikumi. Vai tad te vajadzētu strī-
dēties,ka par šo uzbrukumu vainīgo vajadzēja tiesāt.
Ja jūs runājat par soda mīkstināšanu aiz zināmiem
apstākļiem, to es vēl saprotu; bet kad vainīgie nemaz
nav saucami pie atbildības, tas man absolūti ir nesa-
protami. Ja es jums minēju faktus par Bruno Kal-
niņa lietu, tad ne tamdēļ, ka es gribu iepriekš iespai-
dot tiesu, lai tiesa nenotiesātu Bruno Kalniņu. Nē,
es pat neņemos apgalvot, vai Bruno Kalniņš vainīgs
vai nē. Tas, par ko es runāju, ir pavisam kaut kas
cits; es runāju par to, kas jau ir noticis, un noticis ir
tas, ka nopratināti ir tikai tie liecinieki, kas runā Bru-
no Kalniņam par sliktu, un tiesa nav nopratinājusi pā-
rējos. Šeit es konstatēju tikai zināmu tendenci no-
pratināšanā, bet_es negribu iespaidot tiesu, lai tā tie-
sātu vai netiesātu. Par Plikgalvi es sacīju to, ka
liecinieki nav uzaicināti un par to es ari atbildu, Pau-
luka kungs, to Jūs ari nevarat apgāzt. (K. Pauļuks
no vietas: „Sūdzat, ja netiek izsaukti!") Atvaino-
jat, Pauļuka kungs, bez sūdzēšanas ir vēl citi taisnī-
bas meklēšanas ceļi. Vienmēr taisnību nevar pa-
nākt tikai sūdzības ceļā. Mēs jau taisni runājam par
iestādi, nokuras sūdzības ceļā taisnību nevar'panākt,
(sauciens pa labi) mēs sūdzējām par Liepājas notiku-
miem ar savu lēmumu mēs šo lietu nodevām proku-
roram. Ta tad mē sūdzējām, Pauļ'uka kungs, kopā
ar Jums, bet tiesa neizsprieda šo lietu taisnīgi. Es
neesmu ar to_ apmierināts, jaman kāds cilvēks Latvi-
ja ka tiesiskā valstī uzbrūk, es to cilvēku sūdzu, bet
viņš nemaz netiek tiesāts. (Sauciens pa labi.) Za-
mueļa kungs apstiprināja tos faktus, kurus es esmu
teicis, (K. Pauļuks no vietas: „Jūs maldāties!")
Tas būtu ļoti maz, ja es maldītos tikai attiecībā uz
kādu „Latvja" ziņojumu. Esnepievedu to vai citu
ziņojumu „Latvī", bet es runāju vispārīgi par ziņo-
jumu. Šis lietas, kuras ministru prezidents apsti-
prināja, acīm redzot ir fakti. Ja es teicu, ka viens
tiesnesis ir viltojis dokumentu, tad tāpēc, ka man ir
attiecīgie materiāli un varu to pierādīt. Jūs nevariet
tos apgāzt. (Sauciens pā labi.) Nodot tiesai? To
pirmai vajadzēja darīt viņa priekšniecībai. Ne man
ir jābūt viņa priekšniecībai un jābūt tur klāt. Es tikai
vēlāk dabūju zināt, ka viņa priekšniecība skatās tā,
ka. viņš nav tiesājams. Es nepastāvu uz to, ka mani
slēdzieni ir absolūti pareizi, vai viņi ir subjektīvi vai
objektīvi, bet es runāju par faktiem, un fakti tādi ir.
Es esmu pārliecināts, ka visi fakti nav manās rokās.
Jus gribiet panākt, lai tiesu nekritizētu. Jūs gribiet,
lai tiesa butu autoritatīva un visiem būtu pilnīgā cie-
ņa pretviņu. Lūk, es ari gribu to pašu panākt. Šinī
ziņa mes esam vienis pratis. Un tāpēc es domāju,
ka tiesa, kura aiz_ politiskiem nolūkiem vienu netiesā
nemaz, otru tiesa bez dibināta iemesla, nevar būt
autoritatīva, _ ta_pec ka viņa pati rada necieņu pret
sevi. Luk, tapec es runāju par šo lietu, taisni lai pa-
celtu šotiesas autoritāti. Ar to, ka vienmēr jūs skan-
dināsiet un runāsiet, ka viss tur ir kārtībā, ka viss lī-
kā vajaga, jūs panāksiet taisni pretējo un mazināsiet
tiesas autoritāti. Mes domājam, ka par tām parādī-
bām, kas ir nosodāmas, taisni vajaga runāt. Ir loti
abi, ja cilvēki kādā resora ir tik apzinīgi, ka viņi ne-
liek sabiedrībai par sevi runāt. Te tomēr tā lieta
tadat nav. - Un to es gribētu teikt, ka tā tiesa, kurašāda kārta rīkojas, nekāda ziņā nevar pacelt savu

autoritāti. Viņas_ autoritāte sabrūk. Es pielaižu vi-
sas kjudas un trūkumus, kas varēja celties un ir cē-
lušies mūsu tiesas organizējot. Tāpat es vairākkārt
uzsveru, ka nebūt nevainoju visus tiesnešus, neska-
toties pat uz to, ka daudzi no viņiem pieder ari pie
galējā labā spārna. Daudzi no viņiem, es teikšu, ir
ļoti objektivi, bet tādi nav visi un attiecīgas lietas
attiecīgas personas un iestādes virza to tiesnešu ro-
kās,_ kuri iziet uz politisku izrēķināšanos. Ja mūsu
tiesa ieviešas šādas parādības, tad tās mazina viņas
autoritāti. Tās vajaga izskaust un nevajaga uzbudi-
nāties, ja tāsceļ gaismā. Ka viņas nav gaismā cel-
tas, tas varbūt ir tas iemesls, kāpēc viņas tik dziļi ie-
sakņojušās.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Pedejā laikā Saeimā novērojama tāda
parādība, ka daži Saeimas loocekļu kungi jūtas it kā
aicināti, iedomājas, ka viņu varas pilnība dod viņiem
neaprobežotu tiesību ne_ tik vien kritizēt — un bieži
vien vieglprātīgi kritizēt — bet ari koriģēt tiesas
darbību. Par šo jautājumu man nākas pirmo reizi
runāt plenārsēde. Juridiskā komisijā mums ir bijuši
gadījumi, ka iesniedza likumprojektus, likuma iero-
sinājumus, ar kuriem gribēja grozīt vienas vai otras
personas, vienas vai otras partijas vai ari atsevišķu
iedzīvotāju grupas laba suverenās tautas vārdā tais>
tos tiesas spriedumus. Juridiskai komisijai nācās jau
reiz noraidīt tādu likuma ierosinājumu, kas nāca no
resora, sakara ar tiesu palātas spriedumu. Tiesu pa-
lātas

^
spriedums bija nelabvēlīgs Latvijas valstij un

labvēlīgs privātiem prasītājiem. Un mums radās
Saeimas deputāti — juristi, kas uzstājās ar ierosinā-
jumu — no jūsu pašu frakcijas (rāda uz sociāldemo-
krātiem) — pieņemt jaunu likumu, kurš koriģētu tie-
su palātas spriedumu. Tas bija mežsargu lietā. Par
to mums veļ nāksies šeit plenārsēdē runāt, tad es par
to runāšu pec būtības. Viens tāds ierosinājums, kurš
ari nāca no sociāldemokrātu frakcijas, no viena biju-
ša jūsu frakcijas locekļa, gribēja ar jaunu likumu —
un ja būtu bijis vajadzīgs ierosinātājam, — sametot
kopa visus civilprocesa principus, izkoriģēt senāta
spriedumus, kuri it ka runājot viens otram pretī. Tas
ir civillietas. Protams, ka jo vairāk tas var notikt
administratīvas lietas un krimināllietās. Var taču
būt ari tādi augsta nama locekļi, kuri iedomājas, ka
viņu personu ne tieši, ne ari netieši neviens pats ties-
nesis nevar aizskart savos spriedumos vai rīkoju-
mos. Tad nu iznāk tādas lietas, kādas man te ir jā-
konstatē sakara ar deputāta Radziņa kunga runu.
(Starpsaucieni.) Tūliņ gluži mierīgi noskaidro-
sim šo jautājumu. Iznāk ta, ka Radziņa kungs mūsu
Rīgas apgabaltiesas administratīvai nodaļai nepār-
met nekādu likuma pārkāpumu, nedz noziegumu, bet
aizrāda uzto, ka esot viena un tai pašā dienā, vienā
un tai paša tiesnešu sastāvā taisīti dažādi spriedumi
vienādas lietas un no tā taisa tādu slēdzienu, ka te
acīm redzot esot piekopta politika, jo esot it kā biju-
ši tie spriedumi neobjektīvi, it kā būtu ar kādu sprie-
dumu aizskarts Radziņa kungs, vai viņa aizstāvē-
jās aprindas. Ta tas iznāca. Mēs pēc būtības ne-
varam pārbaudīt neviena paša tiesas prieduma, ne-
zinot te, augsta nama, Iietas_apstākļus, un nav un ne-
var but tādu lietu, par kurām var pasacīt, ka tās ir
līdzīgas. Vienai lietai var būt savas īpatnības, otrai
savas, un tikai vispusīgi pārzinot un nosverot lietas
apstākļus var runāt par spriedumu. Tā tad kritizēt
tiesas spriedumu pec būtības absolūti nav iespējams,
un kas nu iznāk? Iznāk, ka Jūsu frakcijas pabalstī-
tais kabinets, piedaloties tieslietu ministrim, dažas
dienai? atpakaļ ir atzinis_ tas tiesas nodaļas priekš-
sēdētāju, kuru Jus kritizējiet, par tādu, kuru var ie-
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celt par senāta prokurora biedri. Sakiet, vai tas nav
jūsu kabinets. Liekas, taču, jā. Uz jūsu balsīm tas
atbalstās, un redziet, kā jūsu atbalstīts ministru_kabi-
nets novērtē tā paša tiesneša darbībukuru jūs no-
peliet. Redziet, kāds novērtējums. Jūs taču ziniet,
ka ne Brūmmers kā referents varēja lietu izšķirt.
Jūs ziniet, ka ar balss vairākumu izšķir, un priekš-
sēdētājs nav tikai sēdes vadīšanai: viņš balso līdz.
Redziet, kā jūs saprotiet lietu. Ja gribiet pārvērst
augsto namu par tiesu, par tiesnešiem, tad nezinu,
kas var iznākt. Es negribu iet jums līdz un to ne-
darīs ari augstais nams. Vēl bēdīgāki stāv ar to, ko
teica deputāts Rudevica kungs. Ja Rudevica kungs
būtu teicis tā: man ir zināmi fakti, kur tiesnesis ir
pārkāpis likumu, nodarījis likuma pārkāpumu vai
noziegumu, un es gribu tos apgaismot, tad neviens
nevarētu pret to būt. Bet ko tad te darīja Rudevica
kungs? Viņš kritizēja tiesas darbību no cita viedo-
kļa. Viņš starp citu teica — es to atzīmēju — ka ne-
esot tiesnesis ticējis 10 lieciniekiem, kuri aizstāvējuši
it kā to pašu pusi, kuru aizstāvējis Rudevica kungs,
un ka tā lieta esot nākusi par ļaunu savā iznākuma
tai pusei, kurai viņš piekritis. Sakiet, Rudevica
kungs, ja Jūs nācāt un gribējāt par juridiskam lietam
runāt, tad es domāju, ka Jūs taču būsiet iepazinu-
šies ar to, kā tiesnešu darbība notiek. Tiesnesis pec
mūsu satversmes ir neatkarīgs, ir padots tikai liku-
mam, un ticamības vai neticamības novērtēšana at-
tiecībā uz lieciniekiem piekrīt viņa sirdsapziņai. Jūs
taču nevariet pateikt, ka tiesnešiem vajaga ticēt
lieciniekiem. Ir taču nākušas priekša lietas, kur 20
lieciniekiem netic un vienam tic. Un es domāju, ja
Jums nāktos uzstāties kā lieciniekam un runāt pretī
10 citiem lieciniekiem, un .ja tiesnesis Jums neticētu,
vai tas Jūs neapvainotu. Redziet, ta ir jānovērtē
liecinieku izteikumi, nevis pec ta — cik liecinieku at-
kārto vienu un to pašu; no svara ir, kas to teica un
kā liecinieku izteikumi saskan ar lietas apstākļiem.

Ko jūs teiciet tālāk par_ tiesnešu darbību? Ne-
esot izsaukti liecinieki kādā krimināllietā, jo apsū-
dzētājs esot uzdevis vairākus lieciniekus ta pierādī-
šanai, ko viņš neesot darījis. Paprasiet kādu juristu,
ko tas nozīmē priekš tiesas ja kāds saka, ka viņš to
un to nav darījis un ka viņš var pieradīt negativus
apstākļus. Tiesa novērtē, vai maz ir vajadzīgs par
tādiem priekš lietas gluži vienaldzīgiem apstākļiem
nopratināt lieciniekus. Tasir jautājums, kurš ties-
nesim saskaņā ar lietas apstākļiem jāizšķir. Redziet,
Rudevica kungs, tā stāv tas lietas. Un ja Jums bija
tāds nolūks, ka Jūs gribējāt tiesas sastāvu izlabot,
tad Jums vajadzēja turēt šādas runas par tiem liku-
miem,kuri jāizdod sakara ar mušu tiesas izveidošanu,
vai ari runāt par tiesnešu sastāvu tad, kad viņi bij
jāieceļ amatos. Bet ja Jūs esiet apstiprinājuši šinī
augstā namā apgabaltiesas locekļus un nu nakietun
viņus nokritizējiet, tad tas ir nepareizi. Es domāju,
ka augstais nams nekad neies pa to ceļu, ko Jus gri-
biet šeit iesākt iet. Deputāti nevar uzskatīt sevi par
aicinātiem koriģēt tiesas darbību. Tas ir nepareizs
ceļš, pa kuru Saeimas deputātiem nevajadzētu iet.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātiskais bloks):
Mani kungi! Es runāšu īsi un aizrādīšu tikai uz vienu

/ lietu. Es saprotu, jamēs šeitrunātu pec būtības par
„ tl

to, kādai tiesai vajaga but, tad šīs debates butu sa-
protamas. Bet kad mes runājam še pie budžeta par
to, kāda mūsu tiesa ir, tad man jāsaka, ka pec mušu
frakcijas pārliecības šīm debatēm nav vieta. Kungi,
pie mums ir pieņemts, ka dažos gadījumos var notikt
aizklātas sēdes. Ja jau mes_ runājam par to, kāda
mūsu tiesa ir un gribam runāt par tiesas vājam pu-
sēm, tad pēc manām domam, vajaga pasludināt aiz-
klātu sēdi, joatklātā sēde par visam šīm lietam runāt
nav vietā. Ir dažas iestādes, kuru autoritāti nedrīk-
stētu mazināt. Tāda iestāde ir mušu tiesa un ari
mūsu karaspēks, mūsu armija. Šo lietu autoritāti
mazināt nedrīkst, un ja mes viņu autoritāti maziņa-
jam, tad mēs mazinājām ari valsts autoritāti. Mes
tad kaitējam paši savai tautai. Tas ir tas, ko es gri-
bēju par šo jautājumu teikt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu ne-
viens nav vēlējies. Runātāju saraksts izsmelts. Vai
referents vēlētos izteikties? Referents vardu ne-
vēlas. Pie VI. daļas iesniegts sekošs priekšlikums:

„Budžeta izdevumu VI. daļu lieku priekša pa atsevišķam
nodaļām balsot atsevišķi."

Priekšlikumu iesniedzis Sīmanis. Nobalsošanā
nāk vispirms jautājums par dalītu balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret Šīmaņa priekšlikumu.
Nav. Kas atturas? Nav. Šīmaņa priekšlikums pār-
dalītu balsošanu pieņemts vienbalsīgi. Balsošana
nāks vispirms 1. vieta — ministrijas budžets. Es
lieku tagad šo 1. vietu uz balsošanu un lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 1. vietas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 1. vieta pieņemta vienbalsīgi.
2. vieta — senāts. Lūdzu paceltiestos, kas butu pret
2. vietas pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas būtu par 2. vietas pieņemšanu. Beidzot es lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par_2. vietu nodotas 74 balsis,
pret to — 10 balsis, atturējies nav neviens. 2. vieta
pieņemta. 3. vieta—tiesu palāta. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret 3. vietas pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras? Nav. 3. vieta pieņemta vienbalsīgi. 4. vieta —
Rīgas apgabaltiesa. Lūdzu pacelties tos, kas butu
pret 4. vietas pieņemšanu, Nav. Kas atturas? Nav.
4. vieta pieņemta vienbalsīgi. 5. vieta — Jelgavas
apgabaltiesa. Kas būtu pret šīs vietas pieņemšanu?
Nav. Kas atturas? Nav. 5, vieta pieņemta vienbal-
sīgi. 6. vieta. — Liepājas apgabaltiesa. Kas butu
pret šīs dalās pieņemšanu? Nav. Kas atturas?
Nav. 6. vieta pieņemta vienbalsīgi. 7. vieta — Lat-
gales apgabaltiesa. Kas būtu pret? Nav. Kas at-
turas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. 8. vieta — gal-
venā cietumu valde. Kas butu pret? Nav. Kas at-
turas? Nav. 8. vieta pieņemta vienbalsīgi. Es
likšu tagad VI. dalu visa visuma uz balsošanu un lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret VI. dalāspieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. VI. daļa pieņemta vienbal-
sīgi. VII. daļa. (Saucieni no vietas: „Sedi slēgt!")
Te pieprasa sēdes slēgšanu. Es likšu uz balsošanu
jautājumu par sēdes slēgšanu. Vai butu kāds iebil-
dums pret sēdes slēgšanu? Kas butu pret? Nav.
Kas atturas? Nav. Tad, jautājums par nākamo sē-
di Prezidija priekšlikums ir nākamo sēdi noturēt
otrdien, pīkst. 5 pēc pusdienas. Otrdienas sēde turpi-
nāsies īres likuma un pārējo jautājumu caurskatīšana.
Valsts budžeta caurskatīšana paredzēta trešdien
pīkst. 5 pēc pusdienas. Nākama sēde otrdien pīkst.
5. Šīs dienas sēde slēgta.

T
(Slēgta pīkst. 9.20 vakarā.)
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saturs.

1. Ministru prezidenta lūgums dot piekrišanu dažu Saei-
mas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības .... 231

2 Dienas kārtības grozīšana 231
3 Likums par telpu īri (2. lasījums):

M. Rozentāls, referents 232, 234, 235, 237, 239,
241—243, 245, 255, 259, 260, 262

E. Knopps, referents 232, 234, 238, 240—244,
246, 256, 259, 261, 262

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) 232,
233, 235, 236, 238, 241, 244, 249, 253

E. Morics (sociāldemokrāts) 243, 245, 248, 259

M. Vegezaks (vācu baltiešu partija) . . 242, 253
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) 250, 255, 260, 262

4. Nākošā sēde 263

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas
^
sēde at-

klāta.
Turpināsies agrāk izsludinātā, vel neizspriesta

dienas kārtība, papildināta ar valsts budžeta likumu,
likumu par ārvalstu preču kreditu izmantošanu, liku-
mu par karavīru atvaļināšanu no karadienesta
1924./25. budžeta gadā un Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisijas atzinumu.

Prezidijam iesūtījis ministru prezidents lūgumu
dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Kristapa
Eliasa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
154. panta II. daļas pamata. Prezidijsliek priekša
nodot šo lūgumu deputātu lietu izmeklēšanas komi-
sijai. Iebildumu nav ? Nodots minētai komisijai.

Attiecībā uz dienas kārtību budžeta komisijas
uzdevumā Jānis Vesmanis iesniedzis priekšlikumu:

„Likumu par ārvalstu preču kreditu izmantošanu noņemt
no dienas kārtības un nodot budžeta komisijas caurskatīšanai."

Vārdu neviens nevēlas? Es lieku budžeta ko-
misijas uzdevumā iesniegto priekšlikumu uz balsoša-
nu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Likums par ār-
valstu preču kreditu izmantošanu noņemts no dienas
kārtības un nodots budžeta komisijas caurskatīša-
nai.

Nākošais dienas kārtības punkts — i-i-k-u-ULS,
P axjĻe 1p,u ī r i, II. lasījuma turpinājums. Referenti
RozentāJiun'Knopps. Caurskatāma III. nodaļa —
telpu izīrēšana. Lūdzu nolasīt virsraktsus.

Sekretārs J. Vesmanis:
„III. nodaļa. Telpu izīrēšana."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 22. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Visas 1. panta

minētās izīrējamās" telpas izīrētājam 3 dienu laikā pec līguma
uzteikšanas jāpieteic īres valdei, ka ari jāizkar redzama vieta
paziņojums par svabadām telpām, istabu skaitu, stāvu un īres
maksas lielumu. Par pieteikto telpu izīrēšanu jāpaziņo īres
valdei 2 dienu laikā pēc izīrēšanas.

Piezīme. 1. 1. pantā minētās izīrējamās telpas, kas
svabadas īres valdes nodibināšanas laika, viņu
izīrētājiem jāpieteic īres valdei ne vēlāk kā 10 dienu
laikā pēc īres valdes nodibināšanas.

Piezīme. 2. Ja īrnieks mēneša laikā pēc izīrēšanas
dienas telpas neieņem, tad viņas uzskatāmas par at-
brīvotām, pieteicamas parastā kārtībā īres valdei un
izīrējamas.

Juridiskās komisijas variants. 1. pantā minētās svabadās
un izīrētāja rīcībā pārgājušāstelpas izīrētājam jāpieteic pilsētas
vai miesta valdei jiejvēlāk kā 3 dienas pēc to atbrīvošanas, kā
ari tanī pašā laikā jāizkar redzamā vietā paziņojums par sva-

badām telpām, istabu skaitu, stāvu un īres maksas lielumu.
Par pieteikto telpu izīrēšanu jāpaziņo pilsētas vai miesta valdei
2 dienu laikā pēc izīrēšanas.

Piezīme. Ja īrnieks viena mēneša laikā no izīrēšanas
dienas nav pārgājis uz īrētām telpām dzīvot, tad
īres līgums uzskatāms par izbeigušos, telpas par at-
brīvotām un tās pieteicamas šinī pantā paredzētā
kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): So>vļ|'

cialās likumdošanas komisijas variants noteic, ka vi-v ™
sas 1. pantā minētās izīrējamās telpas īrē-
tajam 3 dienu laikā pēc līguma uzteik-
šanas jāpieteic īres valdei, kā ari jāiz-
kar redzamā vietā paziņojums par svabadām tel-
pām, istabu skaitu, stāvu un īres maksas lielumu. Ja
to pieņemtu, tadiznāktu tā, ka dzīvokļu un citu izīrē-
jamotelpu meklētāji tiktu maldināti. Var būt, ka īres
līgums ir uzteikts vai no izīrētāja vai no īrnieka pu-
ses, bet pati dzīvokļa vai telpu atbrīvošana pēc tam
vēl nav notikusi. Uzteikšana nav līdzīga telpu atbrī-
vošanai, un kas tad nu iznāk? Iznāk tas, ka šur tur
mes varbūt lasām gan izkārtas zīmītes, ka tur ir uz-
teiktas telpas, bet šīs telpas brīvas nebūs, viņas ne-
var būt brīvas, jo izīrētājs nevar saistīties ar jauno
īrnieku, kamēr vēl nav saņēmis izīrējamo telpu atslē-
gas no īrnieka savās rokās, kamēr īrnieks nav galīgi
atbrīvojis viņa īrētās telpas. Tādēļ šis sociālās li-
kumdošanas komisijas variants nav pieņemams. Ju-
ridiskā komisija izteikusi savā variantā to pašu saturu
juridiski pareizāki. Juridiskā komisija saka, ka iz-
īrētājam, ja telpas ir viņa rīcībā pārgājušas, t. i., ja
viņš saņēmis atslēgas un viņš ar tām telpām var rīko-
ties, tad viņam jāpieteic atsvabinātās telpas pilsētas
vai miesta valdei. Tāpat ari sociālās likumdošanas
komisijas varianta 2. piezīme ir nepareiza. Te ir runa
nevis par telpu pārņemšanu no īrnieku puses, bet
vienkārši par telpu ieņemšanu. Telpas var visādi ie-
ņemt: var ieņemt ari tā, ka tur vienkārši kaut kādu
priekšmetu noliek par zīmi, ka īrnieks telpas ir ie-
ņēmis. Juridiskā komisija ar to neapmierinājās. Viņa,
attiecinādama noteikumus uz dzīvokļiem, saka, ka
nepietiek ar to vien, ka tur kaut kādu mēbeles priekš-
metu noliek, bet ka ir jāpāriet dzīvot uz tām telpām.
Tādēļ es gan ieteiktu augstam namam sociālās likum-
došanas komisijas variantu noraidīt un pieņemt juri-
diskās komisijas variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentu. Vi* >

Referents M. Rozentāls: Purgaļa kunga iebii-y I
dūms pret sociālās likumdošanaskomisijas 22. pantu,
man liekas, nebūtu pamatots. Vai tad namsaimnieks
tikai tad izīrē, kad līdzšinējais īrnieks ir izgājis no
telpām. Man pašam savā laikā ir nācies slēgt līgu-
mus ari tad jau, kad līdzšinējais īrnieks nav vēl iz-
gājis, bet ir paziņojis, ka viņš aizies. Līdzšinējais
īrnieks vēl nav aizgājis un tomēr namsaimnieks izīrē
tālāk telpas. Es nezinu, vai tagad būtu citādi ap-
stākli radušies, -ka namsaimniekam vajadzētu gaidīt
to brīdi, kad līdzšinējais īrnieks būs izgājis no telpām,
un tad tikai par jaunuizīrēt. Es domāju,ka namsaim-
nieku pašu interesēs būtu, lai viņi varētu telpas izīrēt
jau tad, kad ir skaidrs, ka īrnieks iet no dzīvokļa ārā,
piemēram, ja īrnieks pirmā datumā paziņo, ka viņš
tikai vēl šo mēnesi paliekas. Man liekas, ka atradī-
sies daudz tādu īrnieku, tāpat kā šis īrnieks, kuram
pa to mēneša laiku būs jāsameklē jauns dzīvoklis. Ja
būs jāgaida veselu mēnesi, karnēr telpas tiks brīvas,
tad celsies jauni sarežģījumi dzīvokļu izīrēšanas lie-
tā. Tāpēc man jāuztur sociālās likumdošanas komi-
sijas redakcija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās J
komisijas referentam. Pui

Referents E. Knopps: Ja pieņemtu sociālās li-'V'
kumdošanas komisijas variantu, tad ar to nebūtu pa-
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līdzēts dzīvokļu meklētājiem. Viņi, varbūt, zinas, ka
kādā vietā dzīvoklis uzteikts^

bet nebūs zināms, kad
dzīvoklis tiks svabads. Tā būtu pavisam veltīga dzī-
vokļa meklēšana. Tālāk, namsaimnieks nevarēs iz-
īrēt dzīvokli, kurš vēl ieņemts no īrnieka. 23. panta
pati sociālās likumdošanas komisija saka, ka nam-
saimnieks nevar atteikties izīrēt svabadas telpas, bez
šaubām, tādas telpas, kuras atstatas no īrnieka. Ja
mēs tagad pieņemam sociālas likumdošanas komisi-
jas variantu, tad būtu pretrunās starp 22. un 23. pantu.
Man šķiet, ka juridiskās komisijas variants ir skai-
drāks un neradīs pārpratumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants. Es lieku ta-
gad juridiskās komisijasvariantu uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas butu par juridiskas komisijas
variantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas butu pret
juridiskās komisijas varianta pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas _no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskas komisijas variantu
nodota 31 balss, pret — 39, atturējies nav neviens.
Juridiskās komisijas variants atraidīts . Nobalsošana
nāk 22. pants sociālas likumdošanas komisijas redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas butu nar 22._ panta pie-
ņemšanu šīskomisijas redakcija. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret 22. panta pieņemšanu sociālas
likumdošanas komisijas redakcija. Nav. Kas attu-
ras? Balsošanas iznākums: par 22. panta pieņem-
šanu nodotas 36 balsis, pret nav neviens, atturējušies
28. 22. pants pieņemts sociālas likumdošanas komisi-
jas redakcijā. 23. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Socialās likumdošanas komisijas variants. Namsaim-

nieks nevar atteikties izīrēt svabadas telpas, ja tās atrodas lie-
tojamā stāvoklī.

Juridiskās komisijas variants. Namsaimnieks bez dibi-
nāta iemesla nevar atteikties izīrēt 1, panta minētas svabadas
telpas, ja tās atrodas lietojamā stāvokli."

,Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
^r J- Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Par

šo pantu man jau nācās runāt vispārējas debates._ Es
jau aizrādīju uz to, ka īres attiecības starp izīrētāju
un īrnieku nav citādi nodibināmas ka tikai ar līgumu.
Ja nu pieņemtu šo pantu sociālas likumdošanas komi-
sijas variantā, tad vajadzētu iziet no ta, ka attiecība
uz izīrējamām telpām līgumos var ietilpt tikai notei-
kumi par paša īres objekta apzīmējumu un par īres
maksu, jo šos apzīmējumus šis likums prasa. Cita
it neviena līguma noteikuma nevarētu pielaist, jo ka
gan varētu citus līguma noteikumus pielaist, 'ja nav
brīva tāda savstarpēja vienošanas līguma veida, ja
pasaka ar likumu, ka namsaimnieks nevar atteikties
izīrēt apdzīvojamās telpas, ja tas atrodas_ lietojama
stāvoklī, tad ņem iespēju vispār kaut kādus citus
līguma noteikumus vēl ievest Tas nu ir pilnīgi ne-
iespējami. Līgumu starp izīrētāju unīrnieku var no-
slēpt tikai tad, ja izīrētājamnav dibinātu iemeslu pret
īrnieku, un te man ir jāaizrāda uz vairākkārt jaupār-
baudīto īrnieku aizsardzības likumu,_kads tas ir Vā-
cijā, t. i. pēdējais Hkums no pagājušā gada 1. jūnija
Tur ari ir lielā mērā īrnieki aizsargāti, bet_ tomēr ir
pasacīts, —kulturelā valstī tas citādi nevarēja but —
ka īres attiecības starp izīrētāju un īrnieku ir tikai tad
iespējamas, ja īrnieks „sich einer erheblichen Belāsti-

?gung des Vermieters nicht schuldig macht". Pec
mūsu likuma iznāktu tā, ka īrnieks var pāri darīt iz-
īrētājam ar visvisādiem līdzekļiem, kuri pavisam ne-
pieļauti un tas viss var but zināms izīrētajam; bet ja
kādreiz tam izīrētājam ir apdzīvojamas telpas brīvas,
viņam ir jāielaiž īrnieks,_par kuru viņš iepriekš jau
zin, ka ar to nevar kopa viena nama dzīvot. _ Vā-
cijas likumā taisni šī neiespējamība dzīvot viena na-
mā kopā ir par iemeslu, ka var īrnieku izlikt no iz-
īrētām telpām. Protams, visas šīs strīdu lietas Vā-

cijā izšķir tiesa. Tur ir skaidri pateikts, ka visi tie
izlikšanas gadījumi piekrīt miertiesai. Tikai mušu
sociālās likumdošanas komisija grib ar valsts varu,
ar likuma vienu pantu piespiest noslēgt tādus līgu-
mus, kuri nevienā kulturelā valstī nav iespējami. Ju-
ridiskā komisija loti plaši šo pantu apsprieda, un no
sākuma gan daži sociālas likumdošanas komisijas
priekšstāvji lika priekša, lai juridiskakomisija sava
variantā vārdu «dibinātu iemeslu" vieta liktu «likumi-
em iemeslu" vai citu ko, bet juridiska komisija ar bal-
su vairākumu izšķīrās, ka izīrētājs nedrīkst atsacīties
no izīrēšanas, ja nav dibinātu iemeslu, un tas ir ne-
pieciešami vajadzīgs. Tapec es lieku priekša sociā-
lās likumdošanas komisijas variantu ka pilnīgi nepie-
ņemamu noraidīt un pieņemt šo pantu juridiskas ko-
misijas variantā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentus.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam. T

^Referents M. Rozentāls: Purgaļa kungs te no- V'f'stādīja īrnieku par tādu briesmīgu varmāku,kas lau-
zīsies iekšā tūlīt pirmā dzīvoklī, kuru tas atradīs, un
darīs pāri namsaimniekam._ Man liekas, ka sociālas
likumdošanas komisija nebūt tādu stāvokli negribēja
radīt un ari ar 23. pantu tas vel nav sacīts, ka īrnieks
var lauzties iekšā kura katra dzīvoklī bez
kāda līguma noslēgšanas ar namsaimnieku. So-
ciālās likumdošanas komisija _ domāja, ka katra
gadījumā līgums ir jānoslēdz ar namsaim-
nieku kā par īres maksu, ta par visam
labierīcībām un par visu parejo, kas nak _klat pie
telpām. Ar vārdu sakot, visam tam līguma vajaga
būt iekšā. Tālāk sociālās likumdošanas komisijas 31.
panta variantā ir paredzēts, ka visi noteikumi īrnie-
kam ir jāizpilda, citādi var prasīt viņa izlikšanu no
nama. Tā tad nepamatots ir apgalvojums, ka nebūs
namsaimniekiem vairs iespējams slēgt līgumus ar
nākošo. īrnieku. Bet janostāda lietu tā, ka ir daudz
tādu īrnieku, kurus nemaz nedrīkstētu ņemt_ namā
iekšā, tad Purgaļa kungam vajadzētu paredzēt, kur
tos novietot. Var būt tādi gadījumi, kur īrnieks ar
kādu namsaimnieku ir sapjesies un namsaimnieks pa-
nāk viņa izlikšanu, bet tāda gadījuma nosodīt tādu
īrnieku ar to. ka viņš nekur vairs nevar dabūt dzī-
vokli, man liekas, nevēlēsies pats Purgala_kungs. Bet
kur tad lai šie īrnieki vispār paliek? Tāpēc es do-
māju, ka sociālās likumdošanas komisijas redakcija
šim pantam ir pilnīgi pieņemama. Nekādu pārestību
tā namsaimniekiem nenod_ara, tikai vienkarši_ pie-
spiež namsaimnieku neturēt telpas tukšas, bet tas iz-
īrēt. Jau līdzšinējos pagaidu noteikumos ir attiecīgs
punkts, tādēļ domāju,ka to varētu ari šepaturēt. Vai
iemesls, kura dēl namsaimnieks atsakas_ izīrēt telpas,
ir dibināts vai nedibināts, tas Jā ka ta bus jāizšķir at-
tiecīgai izšķīrējai iestādei, Ta tad pa_r to bus runa_ ta
kā tā, neskatoties uz to^

vai še likuma bus iekša var-
di «dibināts vai nedibināts". Tapec es lūdzu pieņemt
sociālās likumdošanas komisijas variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Ne tikai izīrētajam ir no ,, c/JjJ
svara, lai svabadās telpas neieņemtu nevēlami īrnie-
ki; tas ir no svara ari visiem pārējiem nama iedzīvo-
tājiem. Jautājumu par to, vai namsaimniekam ir kā-
dā konkrētā gadījumā dibināts iemesls atteikties iz-
īrēt svabadās telpas izšķirs tiesa vai īres valde, un .
tā tad nekādas pārestības nav paredzamas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanājnāk
juridiskās komisijas variants pie 23. panta. Ludzu
pacelties tos, kas būtu par juridiskas komisijas va-
rianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret juridiskās komisijas varianta pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanas iznākums: par juridiskas ko-
misijas variantu nodotas 42 balsis, pret to nodotas 36
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1alsis, atturējies nav neviens. 23. pants pieņemts ju-
ridiskās komisijas redakcija. Līdz ar to atkrīt sociā-
lās likumdošanaskomisijas redakcija. 24. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Īrnieks var

ieņemt vienā pilsētā resp. miesta tikai vienu_ dzīvokli, izņemot
gadījumus, ja īrnieks pats dzīvokli izlieto kā ārstu, advokātu,
notāru un citu tamlīdzīgu personu darba telpas.

Juridiskās komisijas variants. īrnieks var ieņemt viena
pilsētā resp. miestā tikai vienu dzīvokli."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Vārās Purgalim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Šai
pantā sociālās likumdošanas komisija ierobežo īrnie-
ku attiecībā uz dzīvokļiem tai ziņa, ka _viņš_ var īrēt
tikai vienu dzīvokli, bet visas citas izīrējamas telpas
pēc patikas. Šeit man jāaizrāda uz to. ka šis pants
sociālās likumdošanas komisijas varianta kopa ar 29.
pantu sociālās likumdošanas komisijas varianta dod
nu īrniekiem to vislielāko spekulācijas iespējamību.
Dzīvokļus neviens īrnieks nevar vairāk īrēt ka tikai
vienu, kā to prasa sociālās likumdošanas komisija.
Izņēmumus tikai pielaiž attiecībā uz ārstiem, advo-
kātiem, notāriem un citiem taml. Tie var ņemt sa-
vām darba telpām dzīvokļus, cik vien viņi grib.Visas
pārējās telpas, izīrējamās telpas var īrnieks īrēt, cik
tik vien viņam patīk. Pēc šī likuma 29 .panta 2.
punkta sociālās likumdošanas komisijas varianta ik-
viens var īrēt vairākas telpas, var īrēt sevišķi vei-
kala telpas. Viņam tikai vairāk neko nevajaga da-
rīt, ka tik kaut vienu priekšmetu tur ielikt ai} no
savas puses, kādu stūrīti ieņemt, bet visas pārejas
veikala telpas pēc šī 29. panta 2. punkta var tālāk
izīrēt. No Šī nu jūs, godātie deputātu kungi, redzat,
ka normējot veikala telpas, noteicot pēc iespējas ze-
mas īres, tas viss rada spekulācijas iespējamību vis-
lielākos apmēros. Šī spekulācija tiek radīta taisni ar
šiem divi pantiem, t. i. ar 24. un 29. pantu. Par to jau
es ari runāju vispārējās debatēs. Juridiskā komisija
savā variantā attiecībā uz dzīvokļiem noteic, ka ne-
vienam īrniekam nav brīv ieņemt vienā pilsētā resp.
miestā vairāk kā tikai vienu dzīvokli. Tās privilē-
ģijas, kuras gribēja sociālās likumdošanas komisija
dot brīvām profesijām, tās ari ir ievērotas juridiskās
komisijas projektā, bet citā vietā, un proti, piezīmē pie
36. panta. Tur ir teikts, ka pielīdzināmas dzīvokļiem
ir brīvo profesiju darba telpas. Tā kā brīvām pro-
fesijām ir dota zināma privilēģija, ka viņi visai ērti
un lēti dabū tiklab dzīvokļus, kā ari citas telpas sava
darba vietai, tad jāizsakās man pret sociālās likum-
došanas komisijas variantu, tāpat kā man nāksies
izteikties pret sociālās likumdošanas komisijas va
riantu pie 23. panta, un tādēļ es lieku priekšā norai-
dīt sociālās likumdošanas komisijas variantu un
pieņemt 24. pantu juridiskās komisijas redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentu izteikties.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Man liekas, ka Purgaļa
kunga iebildumi pie 24. panta sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā nebūs īsti pamatoti, jo vairāk tā-
pēc, ka pants savu redakciju dabūja uz Purgaļa frak-
cijas biedra Reinharda priekšlikumu un motivi ir
diezgan svarīgi tādai redakcijai, kādu viņš aizstāvēja.
Ja ārstam ir ģimene un viņam nākas nodarboties ar
slimniekiem, kuri slimo ar lipīgām slimībām, tad ne-
būtu veļams, ja tanīs pat telpās, kur uzturas slim-
nieki, ietu ari ārsta bērni. Tāpēc ari dota iespēja
ārstam noīrēt citur telpas, kur viņa ģimene nemaz
nenāk iekša, kur tikai slimnieki var ienākt. Attie-
cība uz veikaliem Purgaļa kungs domā, ka nevar dot
iespēju veikalu turētājiem vēl kaut kur bez tām vei-
kala telpām, kādas viņš ieņem kādā pilsētas daļā,
atvērt sava veikala nodaļu kādā citā pilsētas daļā un

tāpēc noņemt tur telpas. Man liekas, ka tāds uz-
skats no jūsu frakcijas puses nepavisam neizturētu
kritikas. Mums taču ir daudz tādu sabiedrisku uz-
ņēmumu, kooperatīvu, kuri savu darbību paplašina
un kuriem ir nepieciešami noīrēt kāda cita pilsētas
daļā veikala telpas. Minēsim tikai valsts ierēdņu
kooperativu, tam taču, ja nemaldos, ir veikali Rīgā
kādās 3 vietās. Jūs gribiet panākt, lai tas likvidētu
2 veikalus un visu savu darbību paturētu uz priekšu
vairs tikai vienā veikalā. Agrāk bij kooperatīvs
«Produkts",- tam ari bij veikali dažādās pilsētas da-
lās. Ja pieņemam likumu, ka veikals var turēt preci
tikai vienā vietā, vienā pašā veikalā un citur nedrīkst
nonomāt telpas, tad mēs stipri ierobežojam sabie-
drisko pasākumu darbību. Es nezinu, vai_ augstais
nams piekristu tādam uzskatam. Tāpat bērnu dār-
ziem var izrādīties, ka viņiem telpas ir_ par šauru
un ir vajadzīgs nomāt kādas telpas klāt. Bet jus
gribiet noliegt bērnu dārziem, ka viņiem nav brīv to
darīt. Es nezinu, vai tas būtu izdevīgi. Tāpēc es do-
māju, ka vajadzētu paturēt 24. pantu sociālās likum-
došanas komisijas redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai juridiskās
komisijas referents vēlas vārdu? Nevēlas. Nobalso-
šanā nāk juridiskās komisijas variants pie 24. panta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās komisijas
variantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ju-
ridiskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par juridiskās komisijas variantu nodota
41 balss, pret to — 6 balsis, atturējušies 33. 24. pants
pieņemts juridiskās komisijas redakcijā. 25. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Sakara ar

telpu atstāšanu un izīrēšanu aizliegts ņemt virs šinī likumā pa-
redzētās īres maksas vēl atsevišķu atlīdzību, ka_ komisiju vai
atkāpšanās naudu, vai uzliekot īrniekam par pienākumu atpirkt
dzīvokļu, darbnīcu un veikalu iekārtu, kā ari izdarīt dzīvokļa
remontu uz sava rēķina vai citu tamlīdzīgu atlīdzību.

Juridiskās komisijas variants. Sakarā ar telpu atstāšanu
vai izīrēšanu aizliegts ņemt atsevišķu atlīdzību jebkādā veidā,
kā piemēram, atkāpšanās naudu, uzliekot īrniekam par pienā-
kumu atpirkt dzīvokļa iekārtu, kā ari izdarīt remontu uz sava
rēķina."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Ar šo

pantu, acīm redzot, tiklab sociālās likumdošanas ko-
misija, kā ari juridiskā komisija gribēja novērst to,
lai sakarā ar īrējamo telpu atstāšanu un jaunu izīrē-
šanu ārpus nodomātās īres maksas nebūtu iespē-
jami nekādi citi maksājumi līguma slēdzēju starpā; ne
tik vien skaidrā naudā, bet ari citādā ceļā kaut kādi
labumi piešķirami izīrētājam no īrnieka puses. Sociā-
lās likumdošanas komisija, kura te aptver visas bez
izņēmuma izīrējamās telpas, starp citu noliedz ari
īrniekam atpirkt darbnicu un veikalu iekārtas un
izdarīt kaut kādus citus maksājumus sakarā ar īrē-
šanu, vai ari uzņemties izdarīt remontus Man te
jāaizrāda uz tagadējās Krievijas civilkodeksa notei-
kumu par šo jautājumu attiecībā uz remontiem.
Krievija, kura pārdzīvojusi visvisādus laikmetus, ari
attiecībā uz dzīvokļiem, ievedusi savā tagadējā civil-
kodeksā šādu 161. pantu:

„HariHMaTejib oSasamt nponanonuTb 3a cboFi
ctterfc TeKvuļiH peMOīrn. uanaTaro HMvmccTBa,
nocKOJibKv Hiroe ne vcTanoBjieno 3ai<0H0Mī> iijih
HoroBopoMt."

Nelietojamās telpas Krievijā piespiež, kā es jau
aizrādīju, atgriezties pie īres līgumiem un īres modi-
ficēt ar līgumu ari attiecībā uz remontiem. Mums
grib strikti noteikt: «Imiek, Tu neuzdrošinies telpu
remontu izdarīt uz sava rēķina, un namsaimnieks ne
zem kādiem noteikumiem nedrīkst to uzlikt īrnie-
kam". Redzat, kā dzīve piespiež to lietu citādi da-
rīt, ja nav izejas. Un ari tādā valstī,
kur valsts vara ' rīkojas neaprobežoti ar
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visvisādiem terora līdzekļiem, kādi tikai ir
izdomājami cilvēka prātam, ari ar to nespēj
panākt, ko mēs iedomājamies savā zemē kā lielu
gudrību īres likumā ievest. Te juridiskā komisija ir
tā nedroši mēģinājusi kaut ko izsviest no sociālās li-
kumdošanas komisijas uzskaitītiem ārkārtējiem mak-
sājumiem, piem. komisijas naudas u. t. t. Mēs taču
ļoti labi zinām, ka mūsu saimnieciskā iekārta ir tāda,
ka dažreiz bez starpniecības nevar iztikt un nav ne-
maz vēlams, kā piem. šī augstā nama locekļi, kuri
te ir saistīti un aicināti nodoties vienīgi likumdošanas
darbam, lai tie skrietu apkārt pa pilsētu un meklētu
sev dzīvojamās telpas. Es domāju, viņi to varētu
uzticēt starpniekiem, un es nezinu, kur ir tādi no-
teikumi, kas nosaka, ka absolūti nekāda starpniecība
nav iespējama. To visu jūs te ar vienu spalvas vil-
cienu gribat atcelt un izkoriģēt saimniecisko dzīvi
tā, lai šinī pantā būtu tikai tīrs princips: īres maksa
un vairāk neviens grasis, ne kaut kādā veidā. Man
pēc būtības jāizsakās pret abiem variantiem attie-
cībā uz šopantu. Un jūs paši to praksē piedzīvosat,
ka veikalu īpašnieki, kuriem nav iespējams savu
veikalu turpināt, ir ieinteresēti, lai veikala inventārs,
kas pēc veikala izbeigšanas ir lieks, tiktu pārdots.
Sakarā ar to būs viens otrs, kas to veikalu pārņem,
bet jūs to viņiem absolūti noliedzat. Ari amatnieki
nevar viņu darbnīcu iekārtas pārdot. (Sauciens pa
kreisi: «Nav jau tik traki!") Lasāt, tad jūs paši re-
dzēsat, ko jūs esat saražojuši. (Sauciens pa kreisi.)
Kas ir domāts, to var zināt tikai tas, kas ir domājis.
Es tagad lasīšu, kas te ir teikts. Tur ir sacīts, ka
«sakarā ar telpu atstāšanu un izīrēšanu aizliegts ņemt
virs šinī likumā paredzētās īres maksas vel atse-
višķu atlīdzību, kā komisiju vai atkāpšanās naudu,
vai uzliekot īrniekam par pienākumu atpirkt dzīvokļu,
darbnicu un veikalu iekārtu, kā ari izdarīt dzīvokļa
remontu uz sava rēķina vai citu tamlīdzīgu atlīdzību".
Tas taču ir skaidri pateikts; kā jūs'to varat tulkot
citādi, nekā uzrakstīts? Es lieku priekšā vispirms
noraidīt šī panta sociālās likumdošanas komisijas
variantu un pieņemt juridiskās komisijas variantu,
bet cerībā, ka šo pantu pārveidos līdz 3. lasījumam
un pašā 3. lasījumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairāk nav vēlējies. Es lūdzu referentus. Vārds so-
ciālās likumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Man liekas, ka Pur-
gaļa kunga iebildumi par remontiem nāca drusku par
agru, par tiem vajadzēja runāt pie 38. panta. Tajā
pantā būs paredzēts,ka īrnieks var izdarīt remontus.
Nemaz nevajaga atsaukties uz Krievijas civilkodeksu.
Tepat sociālās likumdošanas komisijas varianta bus
attiecigs pants par šiem remontiem, bet pateikt ie-
priekš, iekams īrnieks nav ieņēmis dzīvokli, lai tas
izdara remontus un lai tas butu atbildīgs par dzī-
vokļa bojājumiem, tas butu netaisnīgi. Ja iepriekšē-
jam īrniekam nav bijis iespējams uzspiest izdarīt re-
montu, kamēr viņš tur dzīvojis, kāpēc tad nākošam
īrniekam to uzspiest. Ja namsaimnieks nav varējis
piespiest bijušo īrnieku to izdarīt, tad viņš pats ir
atbildīgs, un ia: viņš vajadzīgo remontu izdara pats.
Sabojātā dzīvoklī iekšā nevar laist, iekams tas nav
izremontēts. Ja īrniekam remontu spiež_ izdarīt uz
sava rēķina, tad tie izdevumi īrniekam bus jāmaksā
klāt pie augstās īres naudas. Sociālās likumdošanas
komisija gribēja no šādas izmantošanas īrniekus iz-
sargāt un tāpēc ari noliedza uzspiest īrniekam šo
pienākumu. Purgaļa kungs centas lietu nostadīt_ ta,
ka nevar aizliegt kādam pārdot savu dzīvokļa iekārtu
un kādam citam' to nopirkt. Par to jau nav runa.
Te ir runa tikai par to, ka dažos gadījumos to uzliek
par pienākumu un pasaka, ka nevar tikt dzīvokli
iekšā, kamēr nav nopirkta dzīvokļa iekārta, kas tanī

atrodas. No šiem spaidiem sociālas likumdošanas
komisija gribēja izsargāt īrniekusDomāja, ka var-
būt ari augstā nama locekļiem bus nācies piedzīvot
tādus gadījumus, kur piespiež atpirkt visu dzīvokļa
iekārtu un kamēr tas nav izdarīts, tikmer_dzīvoklī
iekšānelaiž. No šādam nepatikšanāmsocialas_ likum-
došanaskomisija gribēja izsargāt īrniekus. Tapec es
domāju, ka strīpot šo pantu nepavisam nebūtu ietei-
cams, jo vairāk tāpēc, ka tas atrodas jau pastāvo-
šos noteikumos un cik zināms, vienaotra gadījuma
iekšlietu ministrija jauir piegriezusi vērību šāda vei-
da parādībām un viena otra gadījuma ir uzlikusi sodu
par spekulāciju ar dzīvokļiem, atkāpšanas naudas
prasīšanu vai par piespiešanu atpirkt dzīvokļa iekār-
tu. Domāju, ka šim pantam butu jāpaliek ari jauna
likumā;

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Saprotams, spekulāciju
nevar novērst ar šo pantu, joari līdz šim pastāvošos
noteikumos spekulācija ir aizliegta,_ tomēr ta notiek.
Tomēr vajadzētu paredzēt likuma kādu sodu par spe-
kulāciju un tanī ziņā juridiskas^

komisijas varianta
teksts ir juridiski skaidrāks neka sociālas likumdoša-
nas komisijas variants. Tāpēc es lūdzu pieņemt juri-
diskās komisijas variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:_ Nobalsošana nak
juridiskās komisijas variants. Ludzu pacelties tos,
kas ir par juridiskās komisijas varianta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret juridiskaskomi-
sijas variantu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iz-
nākums: par juridiskas komisijas variantu nodota
41 balss, pret to nodota 1 balss, atturējušies 37. 25.
pants pieņemts juridiskas komisijas varianta.
26. pants.

Sekretārs .J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas_komisijas variants. īrniekam ir

tiesība lietot mājās vai pie tam esošos un ar dzīvokli saistītos
piederumus un ērtības, kā: ūdeni, gāzi, elektrisko strāvu, siltu
ūdeni, centralapkurināšanu, pagrabus, bēniņus, pieliekamas tel-
pas un tamlīdzīgas labierīcības. Atsevišķu pieciešamu piede-
rumu un ērtību lietošanu namsaimnieks var noliegt tikai ar
īres valdes piekrišanu.

Juridiskās komisijas variants. Izīrētajam nav tiesība
aizliegt īrniekam lietot nomas objektu ar piederumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārd" neviens
nevēlas? Vārds Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Es lieku priekša ..
sociālās likumdošanas komisijas variantu labot: otra
rindā strīpot vārdu «dzīvokli" un tai vieta likt «īrē-
jamām telpām". Tad bus skaidrs, ka labierīcības
domātas ne tikai priekš dzīvokļiem, bet priekš «īrē-
jamām telpām" vispār. Tad 3. rinda lieku priekša
ievest vēl vienu ērtību, kuru nevar atņemt bez se-
višķa lēmuma, tas ir lifts. Lieku tadel priekša starp
vārdiem «elektrisko strāvu" un «siltu ūdeni" likt
vārdu «liftu".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
' J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība):- So-

ciālās likumdošanas komisijas variants dod īrniekam
tiesības lietot mājās vai pie tam esošos un ar dzīvokli
saistītos piederumus un visādas ērtības, kuras vel
papildina ar savu priekšlikumu deputāts Morica
kungs. Par visām lietām taču nevajaga aizmirst, ka
tās ir lietas, kas maksā daudz naudas un par kuram
vajaga iepriekš vienoties. Protams, to pieprasīt un
uzrakstīt ir loti vienkārša padarīšana, bet taču jazin,
ka par to strāvu un par to liftu ir daudz jāmaksā, ka
lifts ir vārīga mašina, un ka to vajaga vienmēr kar-
tībā uzturēt. Tas Morica kungam nemaz neienāk
prātā. Tāpat tas ir ari ar citiem labierīcības un ēr-
tības priekšmetiem. Ņemsim piemēram telefonu vai
ari ko citu, varbūt ka pieprasīs, ka ari radio staciju
vajadzēs ierīkot. Varbūt, ka ari to bus īrniekam ie-
spējams pieprasīt un uzskatīt to, ka pašu galveno
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priekšmetu. Te no vienas puses mēģina nostādīt to
lietu tā, ka līgumu nevajaga ar tādiem sīkumiem ap-
grūtināt, bet pietiek ar to, ja pasaka, te ir telpas un
tāda ir tā maksa un vairāk neko. Vajagot līgumu
attiecības sašaurināt attiecībā uz līguma noteiku-
miem. Un no otras puses nāk vēl pārlabojumi, kā-
das visas ērtības un labierīcības tur varot dot. Ne-
aizmirstiet, kungi, ka tas neattiecas tikai uz nam-
saimniekiem, kurus jūs nu tā gribiet sodīt. Tas attie-
cas ari uz dzīvokļu saimniekiem, ari tie var nokļūt
tādā klizmā, ka piem. kāds dzīvokļu saimnieks, kurš
tālāk izīrē istabas, dabū kādā jaukā dienā paziņoju-
mu, ka viņa īrnieks ir pa telefonu sarunājies ar Dau-
gavpili, Liepāju un nezin vēl ar ko tur, un tās visas
ir ērtības tai nozīmē, kā to prasa Morica kungs, un
japar to nav sevišķa līguma un ar likumu ir tam īrē-
tajam uzlikts par pienākumu, ka tas nedrīkst trau-
cējumus likt īrniekam, tad viņš ari var pilnā mērā
visas tās ērtības un labierīcības izlietot. Kur tad mēs
nokļūsim? Šis pants jums pašiem radīs ārkārtīgus
sarežģījumus. Juridiskā komisija tāpēc vienkāršāki
izteica to pašu domu, ka izīrētajam nav tiesība aiz-
liegt īrniekam lietot nomas objektu ar piederumiem.
Tas ir viss tas pats, kas ir šai pantā, kas zem tā sa-
protams. Ja es kā īrnieks kaut ko īrēju, es kā izīrē-
tājs izīrēju, tad tas protams nāk īrnieka lietošanā.
Un tad man šaubu par to nevar būt, ka drīkstētu ne-
atļaut izīrētājs to faktiski uz līguma pamata īrnie-
kam. Nebūtu šis pants ari vajadzīgs sevišķi, jo tie
paši principi ir izteikti mūsu civillikumos, bet ja te
nu grib pasacīt vispār! tādas domas, tad ari to da-
rīja juridiskā komisija dodama savu redakciju. Te
jau tā lieta ir pavisam citāda. Te gribēja īrniekam
dot visplašākās iespējamības uz visa nama telpu iz-
lietošanu. Es atceros, kā motivēja referents Rozen-
talakungs šo lietu. Esot taču laiks, kur vajagot veļu
mājas mazgāt viscaur, lai gan senāk bija veļas maz-
gātavas un darbnīcas priekš tam, bet. tas bija senāk.
Vajagot atļaut visas telpas, kuras īrniekam būtu pie-
ejamas, lai tur* visu varētu darīt, bēniņos vai citās
telpas, nemaz neņemot to vērā, ko tas viss nozīmē.
Rozentala kungs tā agrāki motivēja. Tagad viņš ir
ievingrinājies motivēšanā un viņš teiks tagad tā, ka
jareķinoties ar tādiem nepatīkamiem gadījumiem, ka
esot varbūt namsaimnieki, kas noslēdzot īrniekiem
atejas vietas. Tādēļ vajagot šinī pantā pasacīt, ka
nevarot šo ērtību lietošanu traucēt. Bet kas tad iz-
nāk no šī panta? Iznāk, ka īrnieks namu var lietot,
ka viņš grib. Nemaz neskatoties uz to, vai viņš ie-
vēro ugunsdrošības līdzekļus, piemēram, viņš var
staigāt ar sveci vai sērkociņu, kā viņam patīk, pa
visiem bēniņiem meklēt veļas gabalus, vai vecās
mantas, ko viņš tur ir nolicis. Viņš var darīt, kā
viņam _patīk._ Viņš ir attiecībā uz telpu lietošanu
brīvs, tāpat ka katrs putniņš, kurš laidelējas pa ko-
kiem, nemaz neprasot, kur viņš var uzmesties. Re-
dziet, kungi, ta motivē tie, kuri šo pantu visā pilnībā
gribēja izvest cauri. _ Eš jums, augstā nama locekli,
nopietni lieku priekšā atmest sociālās likumdošanas
komisijas pantu un pieņemtJuridiskās komisijas pan-
tu, lai gan ari tas irlieks pēc būtības, jo īres priekš-
metus taču tapec īrē, lai tos lietotu ar visiem piede-
rumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentus.
Sociālas likumdošanas komisijas referentam vārds.

Referents M. Rozentāls: Purgaļa kunga iebil-
dumi pie sociālas likumdošanas komisijas varianta
pa lielākai daļai dibinās uz pārpratuma. Pēc juri-
diskas komisijas varianta «izīrētājam nav tiesība
aizliegt īrniekam lietot nomas objektu ar piederu-
miem". Es nezinu, vai tadnevarēs nākt priekšā ga-
dījumi, kad īrnieks ies ar sērkociņu vai sveci meklēt
kaut kur veļu; tas taču ar juridiskās komisijas tekstu

nekur nav noliegts; bet noteikumi, kādi ir ievērojami
katram īrniekam namā dzīvojot, paliks spēkā, kā pie
viena varianta, tā ari pie otra. Te sociālās likum-
došanas komisija gribēja aizrādīt, uzskaitīdama ērtī-
bas un piederumus, lai namsaimnieki nerīkotos tik
patvarīgi ar noliegumiem, kā tas līdz šim ir bijis.
Purgaļa kungs te pieveda vienu piemēru, kuru es
savā referātā pieminēju. Var tiešām gadīties, ka
namsaimnieks aizliedz īrniekam lietot atejas vietas,
lai tad īrnieks nāk un lūdzas namsaimnieku. Ja viņš
labi mācēs lūgt, tad viņam atvēlēs lietot atejas vietu.
Es domāju,ka Purgaļa kungs ari atzīs, pats namsaim-
nieks būdams, ka nevarēs pielaist, lai pārējie nam-
saimnieki tā varētu izturēties pret īrniekiem. Soci-
ālās likumdošanas komisijas variants, kā plašāks,
kur ir uzskaitītas īrnieku ērtības, būtu pieņemams.
Tad attiecībā uz Morica pārlabojumiem, kuri iziet
uz to, lai papildinātu īrnieku ērtības, es domāju, ka
sociālās likumdošanas komisijas vārdā varētu šiem
pārlabojumiem piekrist.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Pats par sevi saprotams,
jakāds īrnieks īrē dzīvokli, tad viņš īrē dzīvokli ar
visiem piederumiem. Tas likuma vispārējos noteiku-
mos ir skaidri noteikts. Nevar taču likumā uzskaitīt
visas labierīcības un piederumus, kā to dara sociā-
lās likumdošanas komisija. Ja Morica kungs grib
ievietot liftu, tad, varbūt, viņš vēl aizmirsis kādu citu
piederumu un ērtību. Ar vārdu sakot, tāda kazui-
stika modernā likumā nav pielaižama.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants. Ja tas tiktu
pieņemts, tad atkrīt sociālās likumdošanas komisijas
variants un Morica pārlabojums, kurš iesniegts pie
sociālās likumdošanas komisijas varianta. Es lieku
tagad 26. pantu juridiskāskomisijas redakcijā uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu par juridiskās
komisijas variantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
(r pret juridiskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas.- Nav. Bal-
sošanas iznākums: par juridiskāskomisijas variantu
nodotas 31 balsis, pret — 40, atturējies nav neviens.
Juridiskās komisijas variants atraidīts. Nobalsošanā
nak Morica pārlabojums pie sociālās likumdošanas
komisijas varianta,kurš skan tā:

,,26. pantā, sociālās likumdošanas komisijas varianta 2.
rindļņa strīpot vārdu _„dzīvokli" un tā vietā likt ..izīrējamām
telpām", bet 3. rindiņa starp vārdiem „eI.ektrisko strāvu" un
„siltu ūdeni" ievietot vārdu „liftu".

? Es lieku Morica iesniegto pārlabojumu uz balso-
šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par Morica pārla-
bojumu. Tagad lūdzu pacetlies tos, kas ir pret Mo-
rica pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Morica pārlabojumu nodotas 38 balsis, pret — 33, at-
turējušies 5. Balsis līdzīgi dalījušās, un priekšlikums
pārbalsojams. Otrreizēja nobalsošanā nāk Morica
iesniegtais pārlabojums pie 26. pantā. Es likšu Mo-
rica pārlabojumu uzbalsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par Morica pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Morica pārlabojumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
Morica pārlabojumu nodotas 44 balsis, pret — 36, at-
turējušies 5. Morica pārlabojums pieņemts. Es
lieku tagad uz balsošanu 26. pantu sociālās likumdo-
šanas komisijas pārlabota redakcija. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 26. panta pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Beidzot _ lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsoša-
nas iznākums: par 26. panta pieņemšanu izteiku-
šies 45. pret — 34, atturējušies 4. Pants pieņemts.
27. pants.
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants. īres līgumu

atjaunojot, namsaimniekam nav tiesības bez īres valdes pie-
krišanas atņemt īrniekam tos piederumus un ērtības, kādi vi-
ņam bija piešķirti pirmo līgumu noslēdzot.

Juridiskas komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīga nacionālā savienība): Acīm

redzot sociālas likumdošanas komisija īres līguma
. atjaunošanu domā tā, ka jānoslēdz jauns patstāvīgs

līgums. Kas sakāms par katru līgumu, tas pats Ir jā-
saka par atjaunošanu. īres līgumā ir jānosaka, kā-
das telpas un kādi telpu piederumi tiek izīrēti. Tā-
pēc man šķiet, ka šis pants ir pilnīgi lieks. Tāpēc
juridiska komisija liek priekšā šo pantu strīpot, jo
katrs līgums par sevi ir patstāvīgs. Līguma termiņa
pagarināšana pati par sevi nav līguma atjaunošana,
taka nevar but runa par jaunu līgumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu refe-
rentus izteikties. Vārds sociālās likumdošanas ko-
misijas referentam

Referents M. Rozentāls: Ievērojot tos gadījumus,
ka bieži vien namsaimnieks uzspiež īrniekiem jau-
nus īres līgumus, jaunus īres noteikumus un līdz ar
to atņem vienu vai otru piederumu vai ērtību, man
sociālas likumdošanas komisijas vārdā ir jāiztur šis
pants, lai īrniekus aizsargātu pret pārestībām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Pēc īres likuma nemaz
nav iespējams īres līgumu uzteikt, un tamdēļ par īres
līguma izbeigšanu jeb atjaunošanu bez īrnieka gribas
nemaz nevar but runa, tamdēļ šis pants ir pavisam
lieks.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
juridiskas komisijas variants. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par juridiskās komisijas variantu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret juridiskās komisijas va-
riantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par juri-
diskās komisijas variantu nodotas 32 balsis, pret —
45, atturējies nav neviens. Juridiskās komisijas va-
riants atraidīts. Nobalsošanā nāk 27. pants sociālās
likumdošanas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
tos. kas ir par panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos,kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu nodo-
tas 45 balsis, pret — 32, atturējies nav neviens.
Pants pieņemts. 28. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Namam pārejot cita īpašumā, uz jauno īpašnieku pāriet

pgrakā īpašnieka noslēctie īres līgumi."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

veļas? Es lieku tagad 28. pantu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos. kas ir pret 28. panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par 28. panta pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret nav
nevienas, bet aturējušās 19. Pants pieņemts. 29.
p: nts.

Sekretārs J. Vesmanis:
..Socialasjļkumdošanas koimsijas variants. Aizliegts no-

īrētās telpas tālāk izīrēt, iznemot:
li teātru, koncertu, sapulču un izpriecu telpas;
2) dzīvokli atsevišķas istabas un gultas vietas, kā ari ci-

tās telpas kādu dalu no tām, ja īrnieks pats apdzīvo
vai aizņem pārējo dalu no telpām.

Juridiskās komisijas variants. īrniekam aizliegts tālāk iz-
īrēt visu dzīvokli. Dzīvokļa daļas īrniekam atļauts tālāk iz-
īrēt, ja viņš pats_ apdzīvo pārējās. Apakšīrniekam nav tiesības
noīrētas telpas tālāk izīrēt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Par šo

29. pantu es jau runāju sakarā ar vienu no iepriek-
šējiem pantiem, ja nemaldos ar 24. pantu. Ka šis
pants tādā veidā,kā to liek priekšā sociālās likumdo-

šanas komisija, lielā mērā veicinās spekulāciju ar iz-
īrējamām telpām, tas ir skaidrs. Sociālās likumdoša-
nas komisijas - variants nosaka, ka aizliegts
noīrētās telpas tālāk izīrēt. Izņēmumi te
ir sadalīti 2 punktos. Otrs punkts nosaka,
ka var tālāk izīrēt un dod iespēju ikkatram
ari veikala telpas tālāk izīrēt. Otrā punktā
ir teikts, ka dzīvokli atsevišķas istabas un gultas vie-
tas, kā ari citās telpās kādu dalu no tām, ja īrnieks
pats apdzīvo vai aizņem pārējo dalu no telpām, var
tālāk izīrēt. Tā tad īrnieki var izīrēt daļu no dzī-
vokļa, ja viņi paši ari šo dzīvokli apdzīvo un veikala
telpas, tāpat ari visas citas viņi ari var izīrēt tālāk,
javiņi kaut kādu niecīgu dalu no tām ieņem ar kaut
kādu savu mantu. Tā tad sakarā ar 24. pantu te
bij nodomāts dot ar šo pantu veikala telpu īrniekiem
to vislielāko vielgas pelņas avotu. Var īrēt veikala
telpas cik patīk un var izīrēt tās tālāk par tādu cenu,
kā tik patīk. Juridiskā komisija, kura neattiecina
šo likumu vispār uz veikala telpām, pieļāva, pro-
tams, izīrēt dzīvokļa atsevišķu daļu tālāk, ja īrnieks
pats apdzīvo dzīvokļa pārējo dalu. Ņemot visu to
vērā, tāpat kā to, ka likums, acīm redzot, grib spe-
kulāciju, ja nu ne pilnīgi novērst, tad ierobežot, man
gan jāieteic augstam namam spekulācijas apkaroša-
nas nolūkā sociālās likumdošanas komisijas variantu
kā nederīgu noraidīt un pieņemt juridiskās komisijas
variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegeza-
kam. 3,/

M. Vegezaks (vācu baltiešu partija, runā vā-
ciski) :*) Lieku priekšā likumā par telpu īri 29. pantā
juridiskās komisijas redakcijā 1. teikumā strīpot vār-
dus «visu dzīvokli" un tai vietā likt «visas noīrētās
telpas".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu sociālās likumdošanas komi-
sijas referentu.

Referents M, Rozentāls: Purgaļa kunga iebil-
dumi pret sociālās likumdošanas komisijas variantu
nesaskan ar šī paša likuma 1. pantu, kurā jauiet runa
par veikalu, noliktavu, biroju, kantoru un darbnīcu
telpām. Ja tas ir pieņemts 1. pantā, tad šīs telnas
jāmin ari kādā citā pantā. Ja tās nebūs nekur
minētas, tad tās varēs izīrēt tālāk bez
kāda aizlieguma. Juridiskās komisijas vari-
ants nemaz nerunā par šādām telpām, vai
tās var izīrēt tālāk vai nē. Atstāt tās bez kādas
pieminēšanas pārējā likumā nav iespējams, nav ie-
teicams. Tāpēc man jāuztur sociālās likumdošanas
komisijas variants.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knonns: Sociālās likumdošanas
komisijas varianta 1. punkts nesaskan ar 2. lasījumā
pieņemto 1. pantu. 1. pantā pēc 2. lasījumā pieņem-
tās redakcijas nemaz neietilpst teātru, koncertu, sa-
pulču un izpriecu telpas. Tā tad 29. panta noteikumi
neattiecas uz šīm telpām. Kas attiecas uz Vegezaka
kunga priekšlikumu, tad es varu viņu tikai pabalstīt
no juridiskās komisijas puses. Juridiskā komisija
bija paredzējusi tikai dzīvokļus, bet tā kā īres likums
tiek attiecināts ari uz citām telpām, tad bez šaubām
būtu vēlams, lai tiktu novērsta spekulācija ari ar ci-
tām telpām. Es varu izsacīties par Vegezaka priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Vegezaka priekšlikums pie juridiskās komi-
sijas varianta,Eurš skan:

«Likumā par telnu īri 29. pantā juridiskās komi-
sijas varianta 1. teikumā strīpot vārdus «visu dzī-
vokli" un tai vietā likt «visas noīrētās telpas".

*) Runātāja atreferējums. *



243 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 8. sēde 1924. ga d a 13. m a i j ā. 244

Es likšu tagad šo nolasīto Vegezaka priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Vegezaka priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balso-
šanas iznākums: par Vegezaka priekšlikumu nodo-
tas 48 balsis, pret to nav nevienas, atturējušies 31.
Vegezaka priekšlikums pieņemts. Es likšu tagad ju-
ridiskās komisijas variantu pārlabotā veidā uz balso-
šanu.Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskās komi-
sijas varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret juridiskās komisijas varianta pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par juridiskās komisijas variantu nodota 41 balss,
pret nav neviens, atturējušies 31. 29. pants pieņemts
juridiskās komisijas varianta redakcijā. Vārds Mo-
ricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Patlaban daudzos
gadījumos ir tāds stāvoklis, kur viens ir telpas noīrē-
jis un tad viņas atkal savukārt visas īrē tālāk, tā tad
uzstājas kā starpnieks. Tas ir sakāms kā par dzīvo-
kļiem, tāpat par veikalu un kantoru telpām, kuras
starpnieks gan patura uz sava vārda, pats tomēr tel-
pas neieņem, bet izīrē tālāk. To mēdz patlaban vis-
vairāk darīt ar vasarnīcām tādās vietās, kur ir pa-
redzama dzīvāka ļaužu kustība. Tā piem. patlaban
Baldone, kur brauc ārstēties, atsevišķi cilvēki noņem
veselu rindu māju no māju īpašniekiem un tagad īrē
šīs mājas tālāk. Lai stājoties likumam spēkā dotu
iespēju šādu starpniecību novērst un atzītu par īrnie-
ku to, kas ir faktiskais īrnieks ieņemtās telpās, t. i.
atņemtu starpniekam iespēju spekulēt, es lieku
priekšā pieņemt jaunu 29. pantu sekoša satura:

«Ar šī likuma spēkā nākšanas dienu līdzši-
nējiem apakšīrniekiem. dzīvokļu un telpu fak-
tiskajiem īrētajiem, tiek piešķirtas uz ieņemamo
dzīvokļu un telpu tālākīrēšanu līguma ari visas
īrnieka tiesības un namsaimnieks nevar atteikt
īres līguma atjaunošanu tieši uz šī apakšīrnieka
vārda, japēc šī likuma spēkā nākšanas pēdējais
to pieprasa. Par dzīvokļu un telpu faktisko mē-
tāju uzskatāms tāds apakšīrnieks, kurš līdz šī
likuma spēkā nākšanai maksā īri par visu dzī-
vokli vai telpām."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi. Sociālās li-
kumdošanas komisijas referents.

Referents M. Rozentāls: Tāds priekšlikums so-
ciālās likumdošanas komisijā atspriests netika, bet
varbūt ievēroiot to, ka viņš iziet uz spekulācijas ap-
karošanu ar dzīvokļiem, viņu varētu atbalstīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Šispriekšlikums nav pie-
ņemams, jo viņš iziet uz nelikumīgas rīcības sankcio-
nēšanu, jo pēc līdz šim pastāvošiem noteikumiem
bija noliegts visu dzīvokli izīrēt tālāk. Ja mēs tagad
atzīsim visu dzīvokļu izīrēšanu par likumīgu, iznāk
tā, ka mēs sankcionēsim to, kas līdz šim pēc pastā-
vošiem noteikumiem bija aizliegts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Morica iesnieg-
tais nriekšlikums skan:

„Likumā par telpu īri ievest jaunu 29. pantu:
Ar šī likuma spēkā nākšanas dienu līdzšinējiem apakš-

īrniekiem, dzīvokļu un telpu faktiskiem īrētajiem, tiek piešķir-
tas uz ieņemamo dzīvokļu un telpu tālākīrēšanu ari visas
īrnieka tiesības un namsaimnieks nevar atteikt īres līguma at-
jaunošanu tieši uz šī apakšīrnieka vārda, ja pēc šī likuma
spēkā nākšanas pēdējais to pieprasa. Par dzīvokļu telpu fak-
tiskaīretaju uzskatams tāds apakšīrnieks, kurš līdz šī likuma
speķa nākšanai maksa īri par visu dzīvokli vai telpām."
Es lieku nolasīto Morica priekšlikumu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Morica priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Mo-
rica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par

Morica priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to — 35
balsis, atturas 5. Morica priekšlikums pieņemts.
30. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ires līguma uzteikšanas gadījumā īrniekam nekavējoties

par to jāpaziņo saviem apakšīrniekiem."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Šo

pantu varētu nosaukt par laipnības pantu. Ar šo
pantu grib apakšīrniekiem izteikt tādu solījumu, ka
ievērojot laipnību, pieklājību, apakšīrniekiem paziņo
par katru gadījumu, kurā vai nu no izīrētāja vai no
īrnieka puses notikusi uzteikšana. Nu varēja sagai-
dīt, ka sociālās likumdošanas komisija ari tiem dzī-
vokļu un citu telpu īrniekiem ar šo pantu uzliks tādus
pienākumus, kuru neizpildīšana ir sodāma, bet ja
mēs paskatāmies sodu pantā, t. i. 6. pantā, tad jūs tur
velti meklēsiet šo 30 pantu. Tur tā nav. Ja nu dzī-
vokļa īrnieks apakšīrniekam nepaziņo — nu nepaziņo
un vairāk nekas. Nekādu citu seku nav. Nu ir jau-
tājums, vai šis pants maz ir vajadzīgs. Man šķiet, ka
šis pants ir lieks. Šis pants ir vienādi rediģēts no
abām komisijām. Acīm redzot, juridiskā komisija
neuzstājās pret šo pantu. Te augstam namam vaja-
dzētu nopietni uz šo pantu skatīties. Ja tas neko ne-
vienam nedod, ja tas neuzliek nekādus pienākumus,
bet tikai izteic to pašu, ko izteic ētisks vai reliģisks
noteikums: tev vajaga mīlēt, tev vajaga būt pieklā-
jīgam pret citiem, tad ari bez likuma darīs tie, kas
atrod to par vajadzīgu. Kas negribēs paziņot, tas ne-
paziņos, un viņam nekāds sods par to nedraud. Tā-
pēc es lieku priekšā šo pantu strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referenti vē-
lētos izteikties?

Referents E. Knopps: Man šķiet, ka šim pan-
tam ir zināma nozīme priekš apakšīrnieka Apakš-
īrniekam ir no svara laikā zināt, vai viņam jāatstāj
dzīvoklis vai nē. Ja dzīvokļa īrnieks nav spiests
viņam paziņot par uzteikšanu, tad viņš nezinās. Var-
būt viņš tikai beidzamā dienā ziņos, ka īrnieks tiek
izraidīts no telpām, un tad viņam nebūs laika meklēt
citu istabu. Pēc manām domām, šim pantam ir no-
zīme.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sociālās likumdo-
šanas komisijas referents nevēlas izteikties. Nobal-
sošanā nāk 30. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
30. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 30. panta pieņemšanu. Kas atturas? Bal-
sošanas iznākums: par 30. pantapieņemšanu nodotas
45 balsis, pret nav neviens, atturējušies 22. 30. pants
pieņemts. 31. pants.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Namsaimnie-

kam, kā ari katram nama līdziedzīvotājam tiesība prasīt īrnieka
izlikšanu, ja viņš pierāda, ka: _l) īrnieks apdraud pārējos nama
iedzīvotājus, turot īrētās telpas sprāgstošas vai spridzināmas
vielas; 2) ierīko īrētās telpās netiklības perēkļus; 3) sistemā-
tiski traucē pārējo iedzīvotāju mieru vai pārkāpj citus kop-
dzīvei vienā namā nepieciešamus noteikumus.

Juridiskās komisijas variants. Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): 31.

pantu sociālās likumdošanas komisijas variantā ne-
var pieņemt. Pieņemt šo variantu nozīmētu, ka ik-
viens īrnieks un nama līdziedzīvotājs varētu prasīt
kaut kura īrnieka izlikšanu. Ar šo pantu šādā gadī-
jumā viņam piešķirtas savā ziņā publiski tiesiskas
iestādes nozīme, jo līguma attiecības viņam ar pā-
rējiem nama iedzīvotājiem nav; kaut kāda uzraudzī-
ba ari pēc likuma viņam nepieder, bet viņš tomēr
varētu prasīt kaut kura iedzīvotāja izlikšanu, ja ie-
dzīvotājs ir pielaidis to, kas šinī sociālās likumdoša-
nas komisijas variantā izteikts. Es nepretojos tam,
ka šī paša pantā saturu pārnes uz nākošo pantu un
dod izīrētājam tiesības šo iemeslu dēļ no līguma
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vienpusīgi atteikties, kā to ir paredzējusi juridiska
komisija; bet pieņemt šo variantu sociālās likumdo-
šanas komisijas redakcijā laikam gan nevarēs. Es
domāju, ka ari mūsu kreisā spārna juristi nevarēs
šoreiz par šo variantu balsot. Es saprotu, ka visus
tādus īrniekus, kas apdraud pārējos nama iedzīvotā-
jus, kas tura īrētās telpās sprāgstošas vai spridzinā-
mas vielas, kas ierīko īrētās telpas netiklības pe-
rēkļus, kas sistemātiski traucē parejo nama iedzīvo-
tāju mieru, vai pārkāpj kopdzīve viena nama _ ne-
pieciešamos noteikumus, ka tos vajaga likt ara no
nama. Tas ir nepieciešami,_citadi nevar. Bet kas to
var darīt? Taču vienīgi izīrētājs, jo tam ir līguma at-
tiecības, pārējiem nama iedzīvotajiem taču nav tā-
das līguma attiecības un publisko tiesību viņiem ari
nav. Nav ari tādu ierēdņu, kurus pec šī likuma va-
rētu nosaukt par izlikšanas ierēdņiem. Jus redziet,
cik tālu var noiet, ja iekožas jautājuma no ta vie-
dokļa, kā par katru cenu jādod pec iespējas vairāk
noteikumu par labu īrniekam. Kurp tas aizved? Es
domāju, būs lieki vēl paskaidrot, kādas sekas var but
šāda panta pieņemšanai. Juridiska komisijašo soci-
ālās likumdošanas komisijas pantu vienkārši liek
priekšā strīpot. Ja grib visu nama iedzīvotāju inte-
reses sargāt, īstenībā sargāt, tad vajaga taču ari reiz
saprast kreisajam spārnam, ka to var sasniegt ar 32.
pantu juridiskās komisijas redakcija, tur tas ir iekšā.
Ja vēl vienā vai otrā nozīme tas nebūtu iekšā, tad to
var ielikt, bet nekādā ziņā nav iespējams pieņemt šo
31. pantu sociālās likumdošanas komisijas redakcija. .
Es ieteiktu balsot pret to un balsot par juridiskās ko-
misijas variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Šie paši iemesli
priekš izlikšanas, kādi ir 31. panta sociālas likumdo-
šanas komisijas varianta, ir tiešam atrodami ari ju-
ridiskās komisijas varianta,bet te tomēr ir viena liela
starpība, kas Purgaļa kungam loti nepatīk, tāpēc ka
viņš skatās uz nama īpašnieku, ka uz Dievu sava īpa-
šumā, kurš vienīgais var parvisu noteikt. Mes ska-
tāmies, ka tas tā nav, un tapec mums šis pants patīk.
Pēc sociālās likumdošanas komisijas projekta_ izlik-
šanas iemesli ir sadalīti 2 pantos taisni tapec, ka
vienā t. i. 31. pantā ir izdalīti tie izlikšanas iemesli,
kuru dēl ir jāpiešķir ari nama līdziedzīvotājiem tie-
sības prasīt īrnieka izlikšanu, kaut ari namsaimnieks
šo izlikšanu nevēlētos. Te ir piemēram gadījums,
kad īrnieks-apdraud pārējos nama iedzīvotājus: «Ja
īrnieks apdraud pārējos nama. iedzīvotājus, turot tel-
pās sprāgstošas vai spridzināmas vielas". Bet kas
nu, Purgaļa kungs; būs, ja namīpašniekam tomēr pa-
tiks šādu īrnieku turēt? Viņš to ari turēs. _ Pieņem-
sim tādu gadījumu, — tas Jums bus vieglāk sapro-
tams — ka kāds namsaimnieks ir komunists. Taču
nav izslēgts, ka kāds komunists Rīga vaititurkur ir
namsaimnieks. Tas nu teiksim atļaus kādam īrnie-
kam ierīkot sprāgstošu vielu noliktavu, bet līdzie-
dzīvotājam, vienam godīgam kristīgam nacionāli-
stam, jūs negribiet dot tiesību prasīt no īres valdes
iī īrnieka izlikšanu. Likums nosaka, ka tie civilli-
kumu panti, kuri runā par īres lietam, vairs nebūs
spēkā, kad būs pieņemts šis īresjikums, tā tad te
mums tas jāparedz. Otrs te uzradītais iemesls, ja
īrnieks ierīko īrētās elpās netiklības perēkļus. Par
to varētu nestrīdīties, ja mums butu pārliecība, ka
katrs, kam ir nams īpašumā, ir tik augsts un
cēls cilvēks, ka viņš neatjaus netiklības perēkļa ie-
rīkošanu, bet mums šīs pārliecības nav. Mums gan
ir tā pārliecība, ka atradīsies_ starp namīpašniekiem
daudzi, kuri, ja netiklības perēkļa turētājs kaut kāda
slepenā kārtā viņiem piemaksas attiecīgu piemaksu,
neprasīs šāda īrnieka izlikšanu, ja ari to prasītu citi
līdziedzīvotāji. Pieņemot Purgaļa priekšlikumu, ne-

kādi nebūs iespējams viņam piekļūt. Trešais iemesls,
jaīrnieks sistemātiski traucē pārējo iedzīvotāju mie-
ru. Līdziedzīvotāju mieru var traucēt kaut kāds
korporelis, kas pastāvīgi savā konventa taisa dumpi,
var traucēt ari kurš katrs cits īrnieks, bet ja viņš ar .
namsaimnieku būs labās attiecības, tas atkalneprasīs
viņa izlikšanu un nama iedzīvotajiem no ta bus jā-
cieš. Tas ir tas iemesls, kapec vajadzīgi divi panti.
Vienā ir uzskaitīts tikai tas, kas dod tiesību ari nama
līdziedzīvotājiem uzstāties par tāda īrnieka izlikšanu,
kurš apdraud vai traucē citus iedzīvotājus un otra—
sociālās likumdošanas komisijas 32. panta — ir uz-
skaitīti tie iemesli, kuri paredz tikai namīpašniekam
tiesību prasīt īrnieka izlikšanu, kuri attiecastikai uz
namsaimnieka un attiecīga īrnieka savstarpējam at-
tiecībām. Pie tam es gribu vel aizrādīt, ka mana
frakcija pie sociālās likumdošanas komisijas 32. panta
ari ienesīs dažus pārlabojumus, papildināt šo pantu,
pārnesot viņā no juridiskas komisijas varianta to,
kas tajā derīgs un pēc mušu ieskatiem nebūtu norai-
dāms, bet sociālās likumdošanas komisijas varianta
tagad nav paredzēts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Lūdzu sociālās likumdošanas komisijas
referentu izteikties.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisijas vārdā man ir noteikti jāizsakās pret Pur-
gaļa kunga iebildumiem pie 31. panta. Ja jau reiz
namsaimnieks savā namā netiklības perēkļu turēta-
jiem atļaus kādas telpas, tad viņš, neskatošs uz ie-
dzīvotāju protestiem, neies pie tiesas, lai ta netiklības
perēkļa turētāju izliktu kauka no viņa nama Ir jau
tagad tādi ziņojumi ienākuši no atsevišķiem īrnie-
kiem, no kuriem ir redzams, ka neskatoties uz īrnie-
ku protestiem pret netiklības perēkļa atrašanos na-
mā, namsaimnieks tomēr neizliek tos lauka

^
nedzen

ārā netiklības perēkļu turētājus, kas traucē parejo .
iedzīvotāju mieru. Tāda kārta īrniekam nav iespē-
jams tikt vaļā no šiem miera traucētajiem. Tapec
es domāju, ka sociālās likumdošanas komisijas va-
riantā 31. pants būtu pieņemams ari godīgiem nam-
saimniekiem un ne tik vien īrniekiem. Tad attie-
cībā vēl uz to, ka Purgaļa kungs atsaucas uz juri-
diskās komisijas 32. pantu, kas butu labāk pieņe-
mams, man jāaizrāda, ka ari juridiskas komisijas 32.
panta 16. punktā dzīvokļu īrniekiem ir paredzēts dot
zināmas policista tiesības pret saviem apakšīrnie-
kiem; viņiem jāskatās uz_ to, ka no apakšīrnieka
netiktu pārkāpti tādi un tādi noteikumi. Ja viens
pants noliedz īrniekiem uzraudzīt savus līdz-
iemītniekus, tad otrs pants atkal iadas
tiesības grib dot. Tas nu man liekas
ir gluži neloģiski un pec mana ieskata to vajaga tad
izvest konsekventi cauri. Es domāju ka Purgaļa
kungam būs iespējams balsot par 31. *">antu sociālas
likumdošanas komisijas redakcija, jo tas nevienam
nekādu ļaunumu nedarīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knoops: Bez šaubām -sociālās li-
kumdošanas komisijas variants stāv pretruna ar vis-
pārējiem likuma noteikumiem, jo starp īrnieku un
namsaimnieku nepastāv nekādas juridiskas attiecī-
cības. Morica knugs sacīja, ka namsaimnieks_ zinā-
mos gadījumos var būt komunists un turēt sprāgsto-
šas vielas. Ja tas tā ir, tad pec manam domām so-
ciālās likumdošanas komisijai vajadzēja but konsek-
ventai, ka var izraidīt ne tik vien līdziedzīvotāju,
bet ari namsaimnieku, jatas izdara to, kas aizliegts
1., 2. un 3. pantos. Tad tas būtu konsekventi. Bet
tādā formā, kā mums šo likumu tagad liek priekšā,
tas nav pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošananāk
juridiskās komisijas variants pie 31. panta. Ludzu
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pacelties tos, kas ir par juridiskas komisijas varianta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
juridiskāskomisijas variantu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iz-

- nākums: par juridiskās komisijas variantu nodotas
36 balsis, pret —- 41, atturējies nav neviens. Juridi-
skās komisijas variants noraidīts. Es lieku 31. pantu
sociālās likumdošanas komisijas redakcija uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Nav. Par 31. panta pieņemšanu
sociālās likumdošanas redakcija nodotas 38 balsis,
pret — 34, atturējies nav neviens. 31. pants pie-
ņemts. 32. pants.

Sekretārs.]. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Izīrētājam ir

tiesība atteikties no līguma atjaunošanas un pieprasīt īrnieka
izlikšanu:

1) jā īrnieks, neraugoties uz izīrētajā pieprasījumu, nav
samaksājis termiņā no viņa pienācīgo īres maksu līdz
sūdzības iesniegšanai īres valdei;

2) ja izīrētājs pierāda, ka:
a) īrnieks ļaunprātīgi boja ieņemtas telpas, tas nekār-

tīgi lietojot, vai
b) telpas prasa neatliekamu remontu, kuru nevar iz-

darīt, īrniekam telpas lietojot, vai
' c) īrnieks vai viņa ģimenes locekļi nelieto telpas ne-

pārtraukti 4 mēnešus, vai
d) telpas vajadzīgas izīrētāja vai viņa ģimenes perso-

nīgai lietošanai, pie kam ģimene saprotama viet.
civillik. 262. panta nozīmē, vai gadījumā ja izīrētājs
ir valsts vai pašvaldības iestāde, ka telpas nepiecie-
šamas šo iestāžu tiešām vajadzībām, vai

e) telpas vajadzīgas namiķa, vai juridiskām personām
piederošos namos pārvaldnieka dzīvoklim.

Piezīme. Šīpanta II. nodalījumā d un e punktos pare-
dzētos gadījumos īrnieka izlikšana nenotiek, ja izīrē-
tājam vai namiķim, vai pārvaldniekam namā, kurā
dzīvoklis pieprasīts, ir jau bijis cits dzīvoklis, nekā
pieprasītais, un no minētām personām atstāts pirms
izlikšanas pieprasīšanas. Izbeidzoties līgumam par
nama pārvaldīšanu vai apkalpošanu reizē ar to iz-
beidzas ari dzīvokļa īres līgums. Iestājoties jaunam
pārvaldniekam vai namiķim, viņiem ierādāmas tās
pašas telpas, kuras ieņēma agrākais pārvaldnieks
vai namiķis.

Juridiskās komisijas variants. Izīrētājam ir tiesība prasīt
īres līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu, ja: 1) īrnieks pēc
īres maksas termiņa notecēšanas, neraugoties uz izīrētāja at-
gādinājumu, nav 10 dienu laikā no šī atgādinājuma samaksājis
no viņa termiņapienacīgo īres maksu; 2) īrnieks boja viņam
izīrētas telpas, tas nekārtīgi lietojot; 3) īrnieks lieto īrējamās
telpas tādiem nolūkiem, kas apdraud pašu namu vai nama pā-
rējos iedzīvotājus; 4) īrnieks īrētas telpās pielaiž netiklības
piekopšanu^

5)
īrnieks īrētas telpās pietur ar

slēpšanas nolūku
kriminalvaļajamas un meklējamas personas; 6) īrnieks sistemā-
tiski traucē parejo iedzīvotāju mieru vai pārkāpj citus kopdzī-
vei viena nama nepieciešamos noteikumus; 7) telpas prasa
neatliekamu remontu, kuru nevar izdarīt īrniekam telpas lie-
tojot; 8) ne īrnieks, nedz viņa ģimenes locekļi nelieto telpas
nepārtraukti 4 mēnešus; 9) īrnieks iznomājis tālāk visu dzī-
vokli .vai ari dzīvokļa daļu un pats neapdzīvo dzīvokļa pārējo
daļu, izņemot aizceļošanas gadījumus vai pāreju uz vasaras
dzīvokli, ievērojot iepriekšēja punktā noteikto laiku; 10) tel-
pas Vajadzīgas izīrētajā un viņa ģimenes personīgai lietošanai,
pie kam ģimene saprotama vietējo civillikumu 262. panta no-
zīme, vai gadījuma, ja izīrētājs ir valsts vai pašvaldības ie-
stāde, ka telpas nepieciešamas šo iestāžu tiešām vajadzībām;
11) telpas vajadzīgas namiķa vai kurinātajā dzīvokļiem, vai ari,ja namsaimnieks pats personīgi nevar namu pārvaldīt, — pār-
valdnieka dzīvoklim; _ 12) īrnieks viņam izīrētās telpas izīrē
talak par cenu, kura pārsniedz šinī likumā noteikto normu; 13)
īrnieks pielaiž viņam izīrētas telpās tādus veikalus vai uzņēmu-
mus, kurus likums noliedz; 14). namos, kuri uzskaitīti šī likuma
1. panta piezīme, telpu īrnieks atsakās maksāt izīrētāja no-
teikto īres maksu; 15) īrnieks noteiktā laikā nav nomaksājis
uz viņu krītošo daļupar īres telpu apkurināšanu; 16) īrnieks,
neskatoties uz izīrētajā atgādinājumu, nesper visus no viņa at-
karīgos soļus pret apakšīrnieku, kurš pārkāpis šī panta 2., 3.,
4., 5., 6. un 13. punkta noteikumus.

Piezīme. 1. Par šī panta 1. punktā minēto atgādinā-
jumu uzskatāms ari'izīrētāja paziņojums īrniekam
ierakstītā kartē, kura adresēta uz namu, kurā atro-
das īrnieka dzīvoklis vai istaba; ja īrnieks apgalvo,
ka minētā kartē nav bijis atgādinājums, tad to viņš

var pierādīt tikai stādot priekšā minēto karti. At-
gādinājums, adresēts uz īrnieka dzīvokļa vai istabas
adresi tanī namā, kurā atrodas īrniekam izīrētas
telpas, uzskatāms par izdarītu ari tai gadījumā, kad
īrnieks faktiski šai dzīvoklī neatrodas vai ari kad
minētais atgādinājums netiktu īrnieka dzīvoklī vai
istabā ņemts pretim.

Piezīme. 2. Šī panta 10. un 11. punkta paredzētos ga-
dījumos īrnieka izlikšana nenotiek, ja izīrētājam vai
pārvaldniekam, kurinātājam vai namiķim namā, kti/ā
dzīvoklis pieprasīts, ir jau bijis cits dzīvoklis, nekā
pieprasītais un no minētām personām atstāts pirms
izlikšanas pieprasīšanas. Izbeidzoties līgumam par
nama pārvaldīšanu vai apkalpošanu reizē ar to iz-
beidzas ari dzīvokļa īres līgums. Iestājoties jaunam
pārvaldniekam vai nama apkalpotājam, viņiem ierā-
dāmas tās pašas telpas, kuras ieņēma agrākais pār-
valdnieks vai apkalpotāji."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 32: pan-
ta vārds Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Tā kā 31. pants
tika pieņemts sociālās likumdošanaskomisijas varian-
tā, un līdz ar to vairākumspiekritis tam izlikšanas ie-
meslu sadalīšanas principam, uz kādu es norādīju pie
iepriekšējā panta, tad man ir cerība, ka ari 32. pants
tiks pieņemts sociālās likumdošanaskomisijas varian-
tā

^
Lai to darītu iespējamu ari tiem deputātiem, kas

citādi varbūt gribētu balsot par juridiskās komisi-
jas variantu, es gribu iesniegt papildinājumus pie so-
ciālās likumdošanas komisijas varianta uzskaitītiem
izlikšanas iemesliem. Pirmais punkts sociālās likum-
došanas komisijas variantā savā redakcijā nav tik
noteikts kā juridiskās komisijas redakcijā, kura ari
īrniekiem ir labvēlīgāka, tādēļ es lieku priekšā pirmo
punktu sociālās likumdošanas komisijas variantā iz-
teikt sekosi:

_ „1) Ja īrnieks pēc īres maksas termiņa no-
tecēšanas, neraugoties uz izīrētāja atgādināju-
mu, nav 10dienu laikā no šī atgādinājuma samak-
sājis no viņa termiņā pienācīgo īres maksu."
d) punktā ir paredzēti gadījumi, kuros var izlikt

no telpām — ja ir vajadzīgas telpas ģimenes perso-
nīgai lietošanai, pie kam ari tādos gadījumos, ja iz-
īrētājs ir valsts vai pašvaldības iestāde un telpas ir
nepieciešamas šo iestāžu tiešām vajadzībām. Es
lieku priekša papildināt šo punktu, liekot pēc vārda
«iestādei" vardu «vai slimo kasu". Par slimo kasu
pirktiem namiem ir daudz zobojušies mūsu pilsoni-
skie laikraksti. Bet ja tie, kas zobojas par slimo ka-
sēm, iedziļinātos lietas būtībā, tad viņi redzētu, ka
slimo kasēm, kuras nav pelņas iestādes, kurām pēc-
kara apstākļos ir_ sevišķi atbildīgi uzdevumi tautas
veselības kopšanā, — ka viņām ir nepieciešamas
pietiekoši plašas un ērtas telpas ārstēšanas iestāžu
novietošanai. Ja šais apstākļos iedziļinātos, tad ne-
varētu zoboties par to, ka slimo kases pērk savus
namus un ierīko attiecīgās iestādes šaisnamos. Tādu
līdzekļu nav nevienai slimo kasei un mūsu likumi tā-
dus līdzekļus nedod viņu rīcībā, lai viņas varētu sev
jaunus namus uzcelt. Bez punktiem, kas ir pievesti
panta sociālas likumdošanas komisijas variantā, es
lieku priekšā vel sekošus jaunuspunktus:

„f) īrnieks iznomā tālāk visu dzīvokli, vai
dzīvokļa daļu un pats neapdzīvo pārējo dzīvokļa
dalu, izņemot aizceļošanas gadījumus vai ari
pāreju uz vasaras dzīvokli, ievērojot c apakš-
punkta noteikto laiku, vai

g) ja īrnieks viņam izīrētās telpas izīrē tā-
lāk par cenu, kura pārsniedz šinī likumā noteikto
normu, vai

h) ja īrnieks pēc centrālās apkurināšanas
maksas termiņa notecēšanas, neraugoties uz iz-
īrētajā vai nama apkurināšanas komitejas atgā-
dinājumu, nav 10 dienu laikā no šī atgādinājuma
samaksājis no viņa termiņā par centrālo apkuri
nāšanu nienācīgo maksu,"
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Ar to šai panta butu ari sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā viss iekšā, ko mēs varam atzīt
par izlikšanas iemesliem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds pie
šī panta Purgalim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Depu-
tāts Morica kungs ar saviem pārlabojumiem netieši
atzina, ka šī panta juridiskās komisijas variants ir
daudz derīgāks, un ienesa no tā veselu rindu notei-
kumu, kā pārlabojumus sociālās likumdošanas komi-
sijas variantā. Es negribētu aizkavēt augsto namu
ar visu šo juridiskās komisijas variantā uzskaitīto
noteikumu sīkāku paskaidrošanu, bet ilustrācijas dēļ
ņemšu tikai 2. punktu. Pirmo punktu jau Morica
kungs pārņēma no juridiskās komisijas varianta so-
ciālās likumdošanas .komisijas variantā. Apstāsi-
mies pie 2. punkta. Sociālās likumdošanas komisija
saka, ka «īrnieku var izlikt no dzīvokļa un citām īrē-
tām telpām, ja īrnieks ļaunprātīgi bojā viņam izīrē-
tās telpas, tās nekārtīgi lietojot." Sakiet kā jūs īr-
niekam variet pierādīt, ka viņš ir ļaunprātīgi bojājis
telpas? Jā, varbūt, atsevišķos gadījumos, kad īr-
nieks pasacīs, ka viņš tagad nu grib tās telpas bojāt,
ja būs kādas objektīvas pazīmes. Tikai tad. Tādēļ
juridiskā komisija šo 2. punktu rediģē sekosi: «Ja
īrnieks bojā viņam izīrētās telnas tās nekārtīgi lieto-
jot." Šis ir viens no svarīgākiem šī panta punktiem.
Mēs visi bez izņēmuma esam ieinteresēti, lai izīrēja-
mās telpas būtu kārtībā. Kā mēs to sasniegsim? Še
man atkal jums jāaizrāda uz Krievijas likumu. Jus
ziniet,ka bija Krievijā tādi laiki,kad šīs postīšanas un
bojāšanas tieksmes bija loti lielas, Kad liela dala dzī-
vokļu bija sabojāti, tad citas nekādas izejas neatrada,
ka drusku stingrāki saturēt dzīvokļu lietotājus. Un
te es gribu nolasīt, ko tagadējais Krievijas civilko-
dekss saka par telpu lietošanu. 171. pants nosaka:

„JXoroBopi> iiaāMa mojkcti. 6uxb nocpomio
pa'CToprHyT"f> cviloMt no rpedoBaniio aantiTe-
pecoBaHH&īKt jiniffch yipe)KHCBifi : a) ecjiu nafl-
MojiaTeJib ne npenocTaiiJiaerb Bt nojibsoBanie
HaHHMarejiH vcjioBJiennaro HMvmecTBa: 6) ecjin
iiafiMOflaTejib ne npoKsuejit bt> vcTanoBjieHHbiā
cpoK-B jiejKamaroua ero o6a3aHHOCTii peMOHTa
HJIH CCJIH HMVIUeCTBO, BTb CHJiy odastrejibCTBa,
3a KOTopoe HaHHMaTejibHeoTBfeqaeTi>, OKaHfeTca
BTb HCrOHHOM1> HJIH VCJlOBJICHHarO nOJIbSOBatlifl
cocTOHHin: b) ccjih 1-ianHMarejib jnvibimjieHHO
hjih no He6pe>KH0CTH yxyjnuaeT'b cocronnie
HMymecTBa; r) ccjih nai-iHMaTejib nojib3yeTcn
HMyurectBOMi> ue bt> cootbLtctbIh ctb saKonoMt,
floroBopoM-b hjih HasnaHenieMt HMymecTBa;
n) ecjin naiiHMaTejib >KHJioro noM'fcmcHia cbokmij
noBejtenieMt nnjiaeTt flJia npyrHXTb ?KHJibuoBt
H6B03M0}KHbIM'b COBM'feCTHOe CT> HHMt ffiHTCJIb-
CTBO BT> KOMIiaTļi HJIH KBapTHp'fe J e) CCJIH HaHH-
Marejib rocynapeTBeHHaro npennpiaria Bt ycra-
HOBJieHHblH CpOK-B H6 JIOBejIT) BbipaČOTKH JĪO
yKa3aHHbix-b st noroBoph pasMnpoB-b ; >k) ccjih
HaHHMarejib b-b ycTaiioB.ieHHbiiļcpoKt ne npo-
HSBeji-b Jienomaro na ero odasannocTH pe-
MOHTa."

Redziet, kā Krievija bija piespiesta aizsargāt
vispārības interesēs izīrējamās telpas no bojājumiem;
to pašu, ne vairāk, prasa ari juridiskākomisija vispā-
rības interesēs, lai nenotiktu tas, ka piemēram rīko-
jas uz grīdas ar cirvi malku cērtot un daudzos citos
gadījumos,kurus nevar uzskatīt par ļaunprātīgiembo.
jājumiem,bet vismaz ta ir nolaidība, neuzmanība. Ja
jau reiz Krievija ir nākusi pie tās atziņas, ka nevar ta
bojāt namus „n0 nedpeHtHocTH", tad es domāju, ka
ari no mums,

"kā civilizētas tautas, var prasīt, lai īr-
nieks „no He6pe>KHocTH" neboja īrētas telpas. Tā-

pēc vispārības interesēs šis pants un ari visi nākamie
panti juridiskās komisijas varianta redakcijā ir vairāk
derīgi tāpēc,ka tie vairāk ievēro vispārības intereses.
Tāpēc, nepakavējoties pie pārējo punktu apsprieša-
nas, lieku priekšā ne tikai pa daļām, kā Moricakungs
to vēlas, bet visu šo juridiskās komisijas variantu pie-
ņemt un sociālās likumdošanas komisijas variantu
pilnīgi noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Ni-
kolajam Kalniņam.

Nik.Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! *^sj J*<
Kad runā'kristīgās nacionālās frakcijas priekšstāvis,
tad viņam aizvien ir vajadzīga kāda autoritāte, uz ko
atsaukties. Dažreiz tā autoritāte ir Ciānas gudrie,
dažreiz, kā šodien, tā autoritāte izrādījusies austru-
mos — padomju Krievija. Tas ir diezgan dīvaini, ka
jums vajaga atsaukties uz padomju Krieviju. Vai tad
jums tās gudrības pašiem šodien nepietiek? (Starp-
sauciens no Purgaļa.) Man nav vajadzīgs atsaukties
uz padomju Krievijas likumiem, un pat ja ari_ vajadzētu
atsauktLes, tad Jūs redzētu, ka tur ir iekšā kaut kas
cits. Tur ir teikts ,no uečpentHocTH ", bet juridiskas
komisijas variantā nav teikts «aiz nolaidības". Ja
juridiskās komisijas variantupieņemtu, tad to vaja-
dzētu ievest. Tas zināmā mērā kvalificē īrnieka rī-
cību. Juridiskās komisijas variants vienkārši liek
priekšā, ka jakāds nekārtīgi telpas lieto, tad var nam-
saimnieks izlikt viņu. Janu ņem padomju Krieviju
par autoritāti, tad vajadzētu pielikt vārdiņu «aiz no-
laidības" kas ir bojājis sayu dzīvokli. Man liekas, ka
pareizāki būtu, ja šo 2. pantu izteiktu tādā redakcija,
kā to liek priekšā sociālās likumdošanas komisija. Ir
zinuma starpība starp abiem šiem variantiem. Sociā-
lās likumdošanaskomisijas variants prasa izlikšanas
gadījumā, lai tiktu pierādīta kaut kāda īrnieka vaina,
lai viņš būtu vainīgs pie ta, ka telpas tiek nekārtīgi
lietotas. Var jau gadīties, ka dzīvoklī dzīvo lielāka
ģimene, bērni tur var iztaisīt kādu nekārtību, varbūt
dzīvoklī izdara kādu bojājumu, norauj kādu kloķi at-
tiecīgā vietā u. t. t. Namsaimnieks te pieradīs, ka
dzīvoklis nekārtīgi lietots, ka tur tas un tas trūkst, tas
nav vairs tāds,kāds nodots īrniekam un prasīs īrnieka
izlikšanu. Tik vienkārši rīkoties ar īrniekiem neva-
jaga un nevar. Izlikšanas gadījumā jāprasa, lai telpu
nekārtīgā lietošana būtu bijusikā sekas no zināmas
īrnieka nekorektības, ļaunprātības no viņa puses.
Tāpēc es lieku priekšā juridiskās komisijas_ varianta
2. punktu izteikt sekosi: «īrnieks ļaunprātīgi boja
ieņemtās telpas, tās nekārtīgi lietojot." To taču ar-
vienu var pierādīt, vai zināmā gadījuma ir bijusi ļaun-
prātība, vai ne. Tas taču pierādāms no paša bojāju-
ma rakstura, bojājuma veida. Bez tam man uzkrīt
vēl kas cits Purgaļa kunga priekšlikuma. Purgaļa
kungs liek priekšā pieņemt juridiskāskomisijas vari-
antu pēc tam, kad Saeima jau ir pieņēmusi 31. pantu
sociālās likumdošanas komisijas redakcija. Es gan
biju sagaidījis, ka Purgaļa kungs kā jurists saskaņos
savu priekšlikumu ar loģikas prasībām. Ja reiz 31.
pants tikko pieņemts, tad taču nevar nopietni likt
priekšā, lai pieņem 32. pantu ta_, ka to ir rakstījusi ju-
ridiskā komisija, kura bij_ domājusi, ka 31. pantu no-
raidīs, jo tagad 32. panta atkārtojas daudz tādu
priekšlikumu, kas jau izšķirti un pieņemti 31. panta,
pieņemti, protams, savādāk, neka tie ir rediģēti 32.
pantā. Ja nu vienā reizē liek priekša Saeimai pie-
ņemt divus pretējus nosacījumus, tad tas taču ir ab-
surds. No jurista, no piedzīvojuša jurista gan neva-
rēja sagaidot, ka viņš nāks priekšā ar tādu absurdu.
Tāpēc man būtu priekšlikums juridiskās komisijas
variantā izdarīt attiecīgus pārlabojumus un pārgrozī-
jumus, kuri būtu saskaņoti ar tikko pieņemto 31, pan-
tu, proti, strīpot ārā no 32. panta visus tos gadījumus.
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kuri jau ir pieņemti ar 31. pantu, beztam strīpot vel
dažus citus gadījumus, kas pec manam domam juri-
diskās komisijas varianta ir lieki. Mans pirmais
priekšlikums attiecas uz 2. punktu, kuru tikko no-
lasīju, proponējot izteikt to savādāka redakcija. 3.
punktu lieku priekšā strīpot, jo tas runa par to, ka
īrnieks bojā izīrētās telpas, izlietojot tas tādiem no-
lūkiem, kas apdraud pašu namu vai nama pārējos ie-
dzīvotājus. Sis jautājums jau_ izšķirts ar 31. panta 1.
punktu, tādēļ tas še juridiskas komisijas varianta ir
lieks. Tad tālāk, 4. punkts tāpat ir lieks un es lieku
priekšā viņu strīpot, jo ar 31._pantu ir jauviņš pie-
ņemts, kaut ari drusku savādāka redakcija,_ te lieta
grozās ap netiklības perēkļiem. Sava laikaes jau
par šo delikāto tematu izteicos un apradīju, kadel ju-
ridiskās komisijas variants nav pieņemams. Nav pie-
ņemams tādēļ, ka tas var nepatikšanas izdarīt vie-
nam otram cilvēkam, gluži godīgam cilvēkam tikai
tādēļ, ka tas nav bijis laulāts. Augstais nams jau ir
izšķīries par to, ka šis juridiskaskomisijas priekšu' -
kūms nav pieņemamsTapec pieņemama ta redak-
cija, kādu liek priekšā sociālas likumdošanas komi-
sija, un proti, ka jaari apkaro šo netiklību, tad tomēr
tādā veidā, lai tas nebūtu priekš nevainojamiem pil-
soņiem par izraidīšanas ieirieslu. Tadel es lieku
priekšā ari 4. punktu strīpot. Tāpat aiz šī_ iemesla
un ari aiz citiem iemesliem es lieku priekša strīpot
ari 5. punktu, kur iet runa par to, ka namsaiminekam
tiesība izlikt īrnieku, ja izīrētas telpas atrod krimināli
vajājamas un meklējamas personas. Par šo jauta-
jrmu es jau izteicos vispārējās debates, ka priekš
tam, lai meklētu un vajātu noziedzniekus un krimināli
vajājamas personas ir citas iestāde, ir policisti, . ir
prokuratūra, ir tiesa, un nav šīs funkcijas piešķira-
mas vēl liekai personai,_ šai gadījuma namsaimnie-
kam, jo namsaimnieks tādas lietas bus visnetaisnā-
kais izmeklētājs un soģis. Tiesai_un taisnībai vajaga
būt priekš pilsoņiem vismaz vienādai, turpretim šeit,
ja piešķir tiesības namsaimniekam izšķirt, cik tur ir
vainīgs tas cilvēks, kas pieturējis kriminālnoziedz-
nieku un vajājamu personu, tad ar to tiek izdarīta
liela netaisnība. Tad būs gadījums, ka ja namsaim-
niekam īrnieka ģīmis nepatiks, ja saimniekam ta per-
sona būs nepatīkama, tad viņš_ to izliks lauka, bet ja
namsaimniekam tā persona būs patīkama, tad nam-
saimnieks skatīsies uz viņa darbiem caur pirkstiem.
Galvenais ir tas, ka tad namsaimnieks varēs atrast
kriminālnoziedzniekus un vajājamas personas tur,
kur tās varbūt nemaz nav. Tā tad namsaimniekam
piešķirt šīs funkcijas ir nelietderīgi, jo tas padarīs
pilsoņus nevienlīdzīgus likuma priekša._ Var but ari
pilnīgi nevainojami īrnieki, kuri navzinajuši, ka viņu
izīrētās telpās atrodas krimniali vajājama vai meklē-
jama persona. Meklējamas personasizsludina «Val-
dības Vēstnesī". Sakiet, kurš izīrētājs nu_ studē
cauri katru reizi «Valdības Vēstnesi", lai zinātu vai
īrnieks, kurš dzīvo viņa telpās, netiek no iestādēm
meklēts. To nevar no īrnieka prasīt, betja izrādī-
sies, ka tāds īrnieks viņa dzīvoklī bus noīrējis istabu,
tad šis dzīvokļa īrētājs, ja namsaimniekam tas bus
nepatīkams, varēs tikt no namsaimnieka izlikts, jo,
lūk, namsaimnieks nu varēs uzrādīt iemeslu,ka_«Val-
dības Vēstnesī" tāda un tāda persona izsludinataka
meklējama persona un tāpēc dzīvokļa īretaju uz šāda
likuma punkta varēs izlikt. Bez tam loti bieži no-
ziedznieks slēm'as zem sveša vārda, zem svešām pa-
sēm, uz svešu dokumentu pierakstās pat policijas
iestādē. Viņš ierodas pie dzīvokļa turētāja, uzrāda
savu dokumentu,kurš ārēji no pirmā acu uzmetiena
izliekas nevainojams un nevar nekādi zināt, vai viņš
dzīvo uz sveša vārda vai nē. Ari te namsaimnieks
vēlāk var prasīt īrnieka izlikšanu tādēļ, ka viņa dzī-
voklī atrastu pie dzīvokļa izīrētāja krimināli vajāja-

mu personu. īrnieks nevarēs atrunāties ka viņš to
nav zinājis un ka tas noticis aiz no viņa neatkarīgiem
iemesliem. Namsaimniekam bus prezumpcija, ka īr-
nieks vainīgs un viņš itin_viegli varēs šo sev nepatī-
kamo īrnieku izlikt. Tadeļ man liekas, ka šis 5.
punkts ir lieks. Priekš tam ir citas iestādes, kasno-
darbojas ar kriminālnoziedznieku vajāšanu. Tāpat
lieks ir 6. punkts, kuru es lieku priekša strīpot ta-
dē< ka 6. punktā paredzētais jautājums izsacīts ar
31. panta 3. punktu. 10. punkta lieku priekša pec
vārda «valdības vai pašvaldības iestāde" iespraust
vārdus «slimo kase", jo slimo kase taoat izpilda so-
ciālās funkcijas, kā to dara valsts un pašvaldības
iestādes, un šeit es negribu, lai pirmajam priekšrocī-
bas piešķirtu, bet lai piešķirtu tādas pat tiesības, kā-
das tiek piešķirtas šīm pēdējam iestādēm. 13.punktu
lieku priekšā strtoot kā lieku. 13. punkts paredz
tiesību izlikt īrnieku, ja tas pielaiž viņam izīrētas
telpās tādus veikalus vai uzņēmumus, kurus likums
noliedz. Tas šeit ir lieks, jo atkal ir iestādes, kuras
raugās uz to, vai tie veikali ir atjauti vai ne; īrnieks
dabūs savu pelnīto sodu no objektīvas un neitrālas
iestādes. Lieks ir tas sods,kuru var uzlikt namsaim-
nieks, prasot izlikt īrnieku no dzīvokļa, jotas sods ir
priekš īrnieka daudz reiz sāpīgāks, nekā sods, kuru
uzliek tiesa samaksāt dažuslOvai 100 latus par kādu
obligatorisku noteikumu pārkāpšanu. Ja izliek īr-
nieku no viņa izīrētām telpām, izsviež to uz ielas, kur
viņam nav iespējams īsā laika atrast sev citas tel-
pas, tas ir daudz lielāks sods, nekadaži 10 latķ ko uz-
liek miertiesnesis. Tas viņam bus daudz sāpīgāki,
pie tam sods tiek uzlikts nevis no neitrālas personas,
bet no namsaimnieka, kurš raudzīsies uz īrnieku no
sava veikalnieciskā redzes stāvokļa — vai ir izdevīgi
turēt īrnieku savās telpās, neraugoties uz zināmu no-
teikumu pārkāpšanu vai ne. Ja tas viņam bus izde-
vīgi, tad viņš to paturēs, neskatoties uz likuma pār-
kāpšanu.

Tad 11. punktu es lieku priekša izteikt savādāki.
Proti, sekosi: «Ja telpas vajadzīgas namiķa vai ju-
ridiskām personām piederošos namos pārvaldnieka
dzīvoklim". Turpretī pēc juridiskāskomisijas priekš-
likuma šeit ir paredzēts vēl kurinātājs un ja ir nam-
saimnieks, kurš nevar namu pārvaldīt, tad ari nama
pārvaldniekam. Te jāaizrāda, ka namos, kuros ir
centralā apkurināšana, kuros ir vajadzīgs sevišķs ku-
rinātājs, tur jau tas ir atrodams priekša, jo tie nami
visu laiku tiek apkurināti. Dažos gadījumos kurinā-
tāja vietu izpilda tas pats namiķis, bet tad kurinātājs
ir lieks. Bet namsaimnieks var izmantot šo gadīju-
mu īrnieka izsviešanai, paziņojot «mannama apku-
rināšanai ir vajadzīgs vel viens kurinātājs'" — un ie-
likt tur kurinātāju iekšā. Viņš ir pilnīgi lieks tur, kur
jaukurinātājs ir atrodams, bet kur tāds nav vajadzīgs,
tur nevajaga radīt lieku iemeslu īrnieka izlikšanai,
ievedot tādu nevajadzīgu gadījumu likuma. Talak,
namsaimnieks, kurš pats līdz šim pārvaldījis namu,
var to ari pārvaldīt uz priekšu. Notiks tāds gadījums,
(pieņemot juridiskās komisijas variantu), ka nam-
saimnieks iedomāsies: «Nē, es nevaru savu namu
vairāk pārvaldīt, man ir vajadzīgs pārvaldnieks." Ja
namsaimnieks nonācis tādā stāvoklī, ka viņš pats ne-
var pārvaldīt namu, tad viņš atradīs pārvaldnieku,
varbūt, no tām personām, kas dzīvo tai namā jeb at-
radīs īrnieku, kas izietu no zināma dzīvokļa. Bet ja
šispunkts ievests likumā, tad viņš dod tiesību katram
namsaimniekam bez iemesla izlikt ārā īrnieku, jo
katrs namsaimnieks var nākt tiesas priekšā un sa-
cīt: «Es savu namu vairs nevaru pārvaldīt." Kā var
izmērīt cilvēka spējas; vai viņš var namu pārvaldīt
vai nevar!? Namsaimniekam, varbūt, būs kāda bla-
kus nodarbošanās, kāda cita profesija vai fizisks ne-
spēks. Kur ir tāds aparāts, kurš var namsaimnieka
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spējas izmērīt tiesas priekšā? Te jāapmierinās ar
namsaimnieka izteikto gribu, ka _viņš nevar namu
pārvaldīt un tiesa īrnieku izliks ārā. Tāpēc šis punkts
ir mlnīgi nepamatots un nevajadzīgs. Ja radīsies no-
pietna vajadzība namsaimniekam savā vietā ielikt
pārvaldnieku, tad viņš atradīs citu izeju, kā šo pār-
valdnieku ielikt, nelaupot īrniekam tās tiesības, kuras
viņam ar_ likumu grib dot. Sakarā ar šo vajadzētu
2. piezīmē strīpot vārdu «kurinātājs" un vārda «na-
ma apkalpotāja" vietā likt «namiķa", jo tas konsek-
venti izriet no 11. punkta pārlabojuma.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Ve-
gezakam.

M. Vegezaks (vācu_baltiešu partija, runā vā-
ciski) :*) Mani kungi! Pēc tam, kad likuma 1. pants
pieņemts tāda redakcija, ka tas likums neattiecas uz
telpām, kuras ieņem valsts vai pašvaldības iestādes,
ari šisparagrafs tam jāpieskaņo. Tāpēc mēs liekam
priekša pieņemt attiecīgus pārlabojumus kā juridi-
skas, _ta sociālas likumdošanas komisijas variantā, un
tie butu: «32. panta juridiskās komisijas variantā 10.
punkta strīpot 2. dalu sakot ar vārdiem „vai gadīju-
ma" līdz teikuma beigām, un 32. pantā sociālās li-
kumdošanas komisijas variantā 2. nodalījumā b
punkta strīpot 2. dalu,_ sākot ar vārdiem «vai gadīju-
ma" līdz teikuma beigām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): De-

putātam Nikolajam Kalniņa kungam, acīm redzot, ļoti
nepatika, ka es starp citu atsaucos uz tagadējās Krie-
vijas likumiem. Viņššo manu atsaukšanos uz Krie-
vijas likumiem novērtē un iztulko tā, it kā es Krievijas
likumos meklēju kādu autoritāti. Es jau senāk pa-
skaidroju, ka ja jau Krievijai bija jāgriežas atpakaļ pie
vispārcilvēciskiem noteikumiem, tad bija taču gan
jadoma, ka Latvija nemēģinās izvest tos pašus ekspe-
rimentus, ko Krievija ar_ loti lielām grūtībām un lie-
lam ciešanām tur jau pārlaidusi. Pats par sevi sa-
protams, ka tie noteikumi, kurus es te citēju no Krie-
vijas likumiem, ir atrodami ari citu valstu likumos,
un_es biju cerējis, ka Kalniņa kungs, piedaloties juridi-
skas komisijas sēdēs, būtu paturējis to prātā, ka citas
valstis ari dod īrnieku aizsardzības likumus. Kā pie-
mēru es pievedīšu Igaunijas likumu, varbūt ka tas
jums labāk patiks kā Krievijas likums. Igaunijas li-
kuma 17.panta 3. punkts nosaka,kā var īrnieku izlikt,
„ecjiH KBapTHpa hjih o6cTaHOBKa ct yMbicjiOM-bhjih no
He6pe5KHocTH HariHMatejia noBpejKflaeTca hjih paspy-
maerca" tā tad redzat, tas pats „no ne6pe>KHocTH"

. uu vel citi tādi paši iemesli. Es pievedu no Krievijas
likuma šo noteikumu par nekārtīgu lietošanu sakarā
ar ta paša likuma otro noteikumu, t. i. ar Krievijas
likuma 171. panta v un g punktiem, kur ir teikts:
a) ccjih HaHHMaTejib vMHiujieHHO hjih no uečipejK-
hocth yxyjļinaeTTb cocroaiiie HMyiņecTBa h r) ccjih
HaHHMarejib nojib3yeTca HMyuu,ecTBOivrb ne btb coot-
BT3TCTb1h Ch 3aKOHOM-b, noroBopoMTb HJIH HaSHaHC-
HieMTb HMymecTBa."

Tas vēl iet daudz tālāk, nekā juridiskākomisija to
liek priekša. Juridiskā komisija tikai noliedz nekārtīgi
lietot, bet tur ir teikts, ka jūs nevarat dzīvoklī nest
tādus priekšmetus, kas pieder pie veikalu telpām. Re-
dziet, ka tagad Krievija saudzē savas vēl atlikušās
telpas, un to dara ne tikai Krievija, bet visas kulture-
lās valstis. Ja es uz Krieviju atsaucos, tad paturat
prātā, ka Krievija var noderēt par piemēru, kā neva-
jadzēja rīkoties. (Starpsauciens pa kreisi.) Redziet,
Jūs labprāt par tiem gadījumiemnegribat runāt, Bast-
jāņa kungs. Kad Jūs redziet, ka Krievija atmostas
un griežas atpakaļ pie vispārcilvēciskiem noteiku-
miem, tad tas Jums visai nepatīk. Es Jūs brīdinu,
lai Jūs tādas kļūdas neatkārtotu un nepielaistu. Ņem-

*) Runātāja atreferējums.

sim tagad tos kriminālnoziedzniekus, pie kuriem Kal-
niņa kungs diezgan ilgi pakavējās. Juridiskās komi-
sijas variantā ir tāds noteikums, ka īrnieks nedrīkst
savās telpās pieturēt ar slēpšanas nolūku kriminalva-
jajamas un meklējamas personas. Ari Igaunijas li-
kuma var atrast šādu noteikumu. 17. panta 6. punkts
Igaunijas likumā skan: „cywecTBeHHbiMTb HapymeHia
floruBopa npH3HaeTca: yMbiuuieHHoe yKpHBarejib-
ctbo yrojioBHbixi> npectynHHKOBTb."

Tur ir vēl daudz plašāki izteikts. Tāpat ari sakarā
ar šo5. punktu es ņemšu vēl 13. punktu juridiskās ko-
misijas variantā: «Ja īrnieks pielaiž viņam izīrētās
telpās tādus veikalus vai uzņēmumus, kurus likums
noliedz," piemēram naudas fabrikāciju, naudas vilto-
šanu (Nikolajs Kalniņš no vietas: Tas jau nav vei-
kals!"). Jūs domājat, ka tas nav veikals. Jums taču
ar to ir bijuši rūgti piedzīvojumi Jūsu spārnā, Jums
tas nepatīk. Jūs negribiet, ka namsaimnieks mēģina
novērst to, ka namā slēpjas meklējamie kriminālno-
ziedznieki, ja viņš valstij nāk palīgā, tad Jūs to uz-
skatāt par ļaunumu un noziegumu no namsaimnie-
ku puses, ja viņš uzrāda noziedznieku pietu-
rētājus un grib lai viņus izliek. (Starp-
sauciens.) Ja jau mēs iesim pa jūsu pēdām,
tad tiem _ meklējamiem un vajājamiem noziedz-
niekiem bus laime un viņi jums pateiksies. Tas pats
jāsaka par 13. punktu, kuru jūs nostrīpojat no juridi-
skās komisijas varianta. Citās valstīs tāpat sabie-
drība mēģina nākt pretim tām iestādēm, kuru uzde-
vums ir iznīcināt vai mazināt noziegumus. Jūs to
neatzīstat un vienīgi tamdēļ, ka tas varētu aizkārt
īrnieku, ka to varētu izlikt tāpēc no dzīvokļa. Jūs
izliekat īrnieku no dzīvokļa gan tādēļ, ka viņš ir izī-
rējis tālāk telpas, ja viņš to nedrīkst darīt, jo to jūs
uzskatāt par lielu noziegumu,bet viņšvar noslēpt no-
ziedzniekus, kas apdraud visu sabiedrību — tas
priekš jums nieks. Lai jūs varētu pielabināties īrnie-
kiem-vēlētājiem, tad jūs darāt visu neiespējamo, pat
to, kas viņiem nemaz nenāk par labu. Vēl jūs runājāt
par 11. punktu, kurš paredz telpu atbrīvošanu, ja tās
vajadzīgas namiķa, kurinātāja dzīvokļiem vai ari, ja
namsaimnieks pats personīgi nevar namu pārvaldīt,
pārvaldnieka dzīvoklim. Jūs šo pārvaldnieku pielai-
žat tikai tanīs namos, kuri pieder juridiskām perso-
nām, bet ne fiziskām personām, bet jums vajaga iedo-
māties, ka neviens nams, kuru grib uzturēt kārtībā,
nevar būt bez pārvaldnieka; tas ir pašu īrnieku inte-
reses. Ja nu vajaga kaut kādā gadījumā kādu dzī-
vokli atbrīvot namsaimniekam, tad jūs iedomājaties,
ka tas ir tik ārkārtīgi kaitīgs visiem īrniekiem, ka to
nevar pielaist. Labāk lai tas nams irnekārtībā,labāklai nav pārvaldnieka, lai tikai nevajadzētu kaut vie-
nam īrniekam atbrīvot savu dzīvokli, kas būtu vaja-
dzīgs šim pārvaldniekam. Redziet, cik tālu jūs no-
ejiet. Jūs pat pārmetat man inkonsekvenci tanī ziņā,
ka es pēc tam, kad 31. pants esot pieņemts sociālās
likumdošanas komisijas variantā, nākot te vēl ar
priekšlikumiem pieņemt 32. pantu juridiskās komisi-
jas variantā. Kalniņa kungs, palasāt ievadu sociālās
likumdošanas komisijas variantā, cik nemākulīgi tas
skan. Tur teikts, «Izīrētājam ir tiesība atteikties no
līguma atjaunošanas un pieprasīt īrnieka izlikšanu."
Juridiskās komisijas variants skan, ka «izīrētājam ir
tiesība prasīt īres līguma atcelšanu un īrnieka izlik-
šanu", īrnieku nevar citādi izlikt, kā tikai atceļot
līgumu, uz kura pamata viņš dzīvo attiecīgā dzīvoklī.
Jus paši šo ievadu esiet uzrakstījuši, jums pašiem jā-
atzīst, ka tas ir daudz sliktāks, juridiski nepareizs, bet
jūs gribiet, lai visu pieņem sociālās likumdošanas ko-
misijas garā, ar visām tām juridiskām kļūdām, lai gan
pec būtības jūs esat daudz ko ielikuši savā variantā
no tā, kas ir juridiskās komisijas variantā. Jūs esat
pat ienesuši papildinājumus un pārlabojumus juridi-
skas komisijas variantā. Redzat, kāda nu ir jūsu ie-
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tiepība. Kaut ari jūs redzat, ka jums tomēr nav tai-
snība, kaut ari jūs esat par to pārliecināti, ka nevar
nekur sprukt, tad tomēr jūs vēl turaties pie sava va-
rianta un redakcijas. Jūs paliekat pie sava varianta
un tā kļūdas negribat izlabot. Neskatoties uz visu to,
jūs ņematies apgalvot, ka es pielaižot inkonsekvenci
un tiesību sašaurināšanu. Jūs ar 31. pantu prasāt, lai
katrs īrnieks varētu izlikt savu līdziedzīvotāju, kaut
gan starp viņiem nekādas juridiskas attiecības nav.
Es nesaprotu, kā jūs varat pārmest man inkonsek-
venci. Taisni otrādi, es gribu izlabot to kļūdu, kura
ir aiz pārpratuma pielaista pieņemtā 31. panta. Tas
bija man jāatbild Kalniņa kungam. Es domāju, ka
jums būs jāpiekrīt tam, ko es šeit izteicu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts).. Man tikai paris
vārdos jāatbild uz Purgaļa kunga tikko sacīto runu.
Purgaļa kungs tomēr nevarēja parādīt, iekškam pa-
stāv viņa konsekvence, kad viņš liekpriekšā pieņemt
juridiskās komisijas variantu, visu tā, kā viņš ir uz-
rakstīts, pēc tam, kad 31. pants ir jaupieņemts. Pur-
gaļa kur'gs saka, ka es nu neesot zinājis kur sprukt.
Bet Purgaļa kungam atbildot nebija citas izejas, ka
pieturēties pie ievada vārdiem, jo patiešām Jus, Pur-
gaļa kungs, bijāt tādā stāvokli, ka nevarējāt uz to man
neko atbildēt, un tāpēc nezinājāt, kur sprukt. Tapec
ari Jums bija jārunā par ievada teikumu. Bet sakāt,
Purgaļa kungs, vai es runāju par ievada teikumu?
Ja es atzinu, ka Jūsu juridiskās komisijas redakcija
vajaga ievest zināmus pārlabojumus, lai to varētu pie-
ņemt un nācu šeit ar priekšlikumiem, tad es gribēju
izlabot juridiskās komisijas varanta kļūdas un saska-
ņot viņu ar nupat pieņemto Saeimas lēmumu. Tāpēc
man nebija priekšlikums ievada teikumu grozīt; ie-
vada teikums paliek tāds pats, kā to vēlas Purgaļa
kungs, bet mans nolūks bija gan pārlabot un saskaņot

. ar pieņemto lēmumu. Tādēļ man bija šie priekš-
likumi jāiesniedz, bet Purgala kungs tomēr ietiepīgi
paliek pie savas juridiskās komisijas redakcijas, ne-
raugoties uz to, ka Saeima tikko pieņēmusi lēmumu,
kurš runā pretim juridiskāskomisijas redakcijai. To-
mēr, lai tur zeme griežas, vai kas cits, Purgala kungs
paliek pie sava un, man liekas, tam ir zināmi motivi,
jo Jums tas, ko līdz šim Saeima pieņēmusi, tagadēja
veidā ir nepatīkams, jo tas runā pretim šim juridiskās
komisijas variantam un pēc tā visa, Jums, kā nam-
saimnieku priekšstāvim, ir ļoti nepatīkams stāvoklis
un tas varbūt nostāda Jūs tādā stāvoklī, ka Jums nav
vairs kur sprukt. Tāpēc jūs mēģiniet priekš nam-
saimniekiem nepatīkamo stāvokli labot, bet konsek-
vences un loģikas Jūsu priekšlikumā diemžēl nav.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēl
kāds no deputātu kungiem vēlas vārdu? Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas. Vārds referentam.

Referents M. Rozentāls: Pie sociālās likumdo-
šanas komisijas 32. panta ir iesniegti vairāki priekš-
likumi. Vispirms no Morica 1. punktu izteikt šādi:

«Ja īrnieks pēc īres maksas termiņa notecē-
šanas, neraugoties uz izīrētāja atgādinājumu, nav
10 dienu laikā no šī atgādinājuma samaksājis no
viņa termiņā pienācīgo īres maksu."
Šis priekšlikums sociālās likumdošanas komisijā

apspriests netika un par viņu izteikties nevaru. Otrais
priekšlikums:

. «Sociālās likumdošanas komisijas varianta
d punktā pēc vārda iestāde iespraust vārdus
«vai slimo kase"."
Ari šis priekšlikums nav bijis sociālās likumdo-

šanas komisijā. Trešais priekšlikums 2. punktu, papil-
dināt ar sekošu f apakšpunktu:

«īrnieks iznomājis tālāk visu dzīvokli vai ari
dzīvokļa dalu un pats neapdzīvo pārējo dzīvokļa
dalu, izņemot aizceļošanas gadījumus vai ari pār-

eju uz vasaras dzīvokli, ieveroiot c apakšpunkta
noteikto laiku, vai,"
Tāds priekšlikums nebija apsrpiests sociālās li-

kumdošanas komisijā, bet ievērojot to, ka tas varētu
apkarot spekulāciju ar dzīvokļiem, tad viņu sociālās
likumdošanas komisijās vārdā varētu atbalstīt. Tā-
pat būtu atbalstāms priekšlikums pie tā paša panta
2. punkta papildināt to ar sekošu g apakšpunktu.

«īrnieks viņam izīrētās telpas izīrē tālāk par
cenu, kura pārsniedz šinī likumā noteikto normu,
vai"

un 2. punktu papildināt ar sekošu h apakšpunktu:
«Ja īrnieks pēc centrālās apkurināšanas

maksas termiņa notecēšanas, neraugoties uz iz-
īrētāja vai nama apkurināšanas komitejas atgā-
dinājumu, nav 10 dienu laikā no šī atgādinājuma
samaksājis no viņa termiņā par centrālo apkuri-
nāšanu pienācīgo maksu."
Ari šis priekšlikums nav bijis sociālās likumdoša-

nas komisijā. Tad Vegezaka kunga priekšlikums
sociālās likumdošanas komisijas varianta II. nodalī-
juma d punktā strīpot sākot ar vārdiem «vai gadīju-
mā" līdz punkta beigām. Tā kā tie vārdi jau tika no-
strīpoti likuma 1. pantā, proti: «valsts un pašvaldības
iestādes" tika izstrīpotas no īrnieku saraksta, tad te
būtu domāta tikai redakcijas saskaņošana, tomēr te
ir pārpratums. Šinī punktā valsts vai pašvaldības ie-
stādes ir izīrētājs. Tādā gadījumā nevarētu šo pār-
labojumu atbalstīt. Tad attiecībā uz Purgaļa kunga
iebildumiem pret sociālās likumdošanas komisijas
tekstu, II. nodalījuma a punktu, —ka izteikt: vai pie-
tiek, ka saka: «ja īrnieks bojā telpas vai: ļaunprātīgi
bojā telpas". Ar pievestiem piemēriem no Igauni-
jas un Krievijas likumiem, ko te Purgala kungs pie-
veda, bija redzams, ka tur ari tiek pabalstīta tā doma,
ka vajadzētu minēto vārdu «ļaunprātīgi" — krieviski
tur bij izteikts „yMi>mijieimu„ vai „ ne6pe>KHo\ So-
ciālās likumdošanasredakcija saskan ar Purgaļa kun-
ga pievestiem piemēriem, tāpēc ir pārsteigums, kā-
pēc Purgaļa kungs uzstājas pretī šai redakcijai. Vai-
rāk pie sociālās likumdošanas komisijas varianta pār-
labojumu nav. Es lūdzu šosociālās likumdošanas ko-
misijas varaiitu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds juri-
diskās komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Pie juridiskās komisijas
varianta ir vispirms no Nikolaja Kalniņa priekšlikums
32. pantā 2. punktu izteikt šekoši: «ja īrnieks ļaunprā-
tīgi bojā izīrētās telpas". Pēc manām domām juridi-
skās komisijas redakcija ir pilnīgi skaidra. Te neiet
runa par nejaušu gadījumu, bet par gadījumu, ja īr-
nieks bojā īrētās telpas, tās nekārtīgi lietojot. Tad
katrā konkrētā gadījumā īres valde vai tiesa var iz-
šķirt vai ir bijis nejaušs gadījums, par ko nevar izlikt
no dzīvokļa, vai tā ir bijusi nekārtīga lietošana —
vispārības interesēs ir, lai namus nesabojātu. Tad
tālāk, Nikolajs Kalniņš ienesa priekšlikumu 32. pantā
strīpot 3. punktu. Pēc manām domām šis punkts ir
atstājams un starp šo punktu un pieņemto 31. pantu
nav nekādas pretrunas. 31. pantā ir runa par tiem
gadījumiem, kad ne tikai namsaimnieks, bet ari katrs
līdziedzīvotājs var izlikt īrnieku, bet 3. punktā ir runa
par gadījumiem, kur tikai namsaimnieks var izlikt no
dzīvokļa. Tālāk, es nevaru piekrist ari Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumam — 4. punktu strīpot, jo še ir runa
par gadījumu, kad īrnieks īrētās telpās pielaiž netiklī-
bas piekopšanu. Tāpat ari es esmu pretim 5. punkta
strīnošanai, :"> nevar pielaist,ka īrnieks izlieto telpas,
lai slēptu kriminalvajājamas personas. Tāpat es iz-
sakos pret 6. punkta strīpošanu. Kas attiecas uz Ni-
kolaja Kalniņa priekšlikumu — pie 10. punkta pēc
vārda «iestāde" iespraust «vai slimo kase", tad 2. la-
sījumā 1. pants ir pieņemts tādā veidā, ka šis likums
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neattiecas uz valsts vai pašvaldības iestādēm un tam-
dēļ 10. punktu nevar attiecināt uz tādiem namiem, ku-
rus izīrē šādas iestādes. Ari nav saprotams, kāpēc
slimo kasei dot priekšrocības, jo tāpat kā citas iestā-
des, tā ari slimo kases var ierīkoties savos namns.
Tāpat es izsakos pret 13. punkta strīpošanu. Kas at-
tiecas uz priekšlikumu 11. punktu izteikt šādi: «Tel-
pas vajadzīgas namiķa, vai juridiskām personām
piederošos namos, pārvalnieka dzīvoklim," un
citu visu strīpot, tam es ari nevaru piekrist, jo var
būt gadījumi,kad namsaimnieks nevar pārvaldīt na-
mu. Vai viņš to var vai nevar, to katrā -dījumā iz-
šķirs tiesa, un tur pārestība nav paredzama. Tāpat
es izsakos pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu — 32.
panta 2. piezīmē strīpot vārdu «kurinātājam". Kas
attiecas uz Vegezaka kunga nriekšlikumu, tad es to
atbalstu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 32.
panta iesniegti navisam 16 pārlabojumi. 5 iesniegti
no Morica, sestais no Vegezaka attiecībā uz sociālās
likumdošanas komisijas variantu, 9 iesniegti no Niko-
laja Kalniņa un 1 no Vegezaka attiecībā uz juridiskās
komisijas variantu. Nobalsošanā nāks vispirms pār-
labojumi pie juridiskās komisijas varianta. Pēc šo
pārlabojumu nobalsošanas nāk uz balsošanu pats ju-
ridiskās komisijas variants. Ja juridiskās komisijas
variants visā visumā tiks pieņemts, tad atkritīs sociā-
lās likumdošanas komisijas variants. Ja juridiskās
komisijas variants tiktu noraidīts, tad nāks uz balso-
šanu pārlabojumi pie sociālās likumdošanas komisi-
jas varianta un pēc tam pats variants.
Pirmais pārlabojums, iesniegts no Nikolaja Kalniņa,
skan tā:

„32. pantā juridiskās komisijas redakcijā 2. punktu izteikt
sekosi:

īrnieks ļaunprātīgi bojā ieņemtās telpas, tās nekārtīgi lie-
tojot."

Es lieku Nikolaja Kalniņa pārlabojumu pie 32.
panta 2. punkta nolasītā redakcijā uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Bei-
dzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanas iznākums: par Nikolaja Kal-
niņa pārlabojumu pie 32. panta 2. punkta nodotas 44
balsis, pret to — 38, atturējies nav neviens. Pārla-
bojums pieņemts. Tālākais pārlabojums tāpat ie-
sniegts no Nikolaja Kalniņa pie 32. panta juridiskās
komisijas varianta

strīpot 3. punktu.
Es likšu pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu pa-

celties tos, kas ir par pārlabojumu. Tagad es lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pārlabojumu. Beidzot es
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par 3. punkta strīpošanu pie
32. panta juridiskāskomisijas variantā nodotas 45 bal-
sis, pret to — 40, atturējies nav neviens. Pārlabo-
jums pieņemts. Tālāk, 3. pārlabojums no Nikolaja
Kalniņa pie 32. panta juridiskās komisijas redakcijā

strīpot 4. punktu.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.

Tagad es lūdzu pacelties tos,kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par 4. punkta strīpo-
šanu nodotas 44 balsis, pret to — 38 balsis, atturējies
nav neviens. Pārlabojums pieņemts. Tālāk nāk nā-
košais pārlabojums no Nikolaja Kalniņa

32. pantā strīpot 5. punktu.
juridiskās komisijas varianta redakcijā. Es lieku

priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
ir nar priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir pret priekšlikumu. B^zot

es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par priekšlikumu — strīpot 5. punktu — nodotas 43
balsis, pret to nodotas 39 balsis, atturējies nav ne-
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viens. Strīpošana pieņemta. Nākošais pārlabojums
pie 32. panta juridiskās komisijas redakcijā,

strīpot 6. punktu,
iesniegts' no Nikolaja Kalniņa. Lūdzu pacelties

tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties
tos,kas ir pret priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Nav neviena.
Balsošanas iznākums: par 6. punkta strīpošanu nodo-
tas 47 balsis, pret strīpošanu — 39, atturējies nav ne-
viens. Strīpošana pieņemta.

Tālāk nāk pārlabojums 32. panta juridiskās ko-
misijas varianta 10. punktā pēc vārda «iestāde" ie-
spraust «vai slimo kase", tad 10. punktā ir ari pār-
labojums iesniegts no Vegezaka: strīpot otro daļu sā-
kot ar vārdiem «vai gadījumā", līdz teikuma beigām.
Pie šī '.0. punkta ir iesniegti divi pārlabojumi. Viens
iesniegts no Vegezaka, kas liek priekšā otro daļu sā-
kot ar vārdiem «vai gadījumā" strīpot. Ja strīpošanu
pieņemtu, tad atkristu priekšlikums, kurš ienests no
Nikolaja Kalniņa. Vispirms nāks uz balsošanu Vege-
zaka priekšlikums. Ja Vegezaka priekšlikums tiks
atraidīts, tad nāks uz balsošanu Nikolaja Kalniņa
priekšlikums. Vegezaka iesniegtais priekšlikums
skan:

„32. pantā juridiskās komisijas varianta 10. punktu strī-
pot, sākot ar vārdiem „vai gadījumā" līdz teikuma beigām."

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un_ lū-
dzu nacelties, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Balsošanas iznākums: par Vegezaka priekšlikumu
nodotas 25 balsis, pret to — 54 balsis. Priekšlikums
atraidīts. Tagad nāk uz balsošanu pie ta paša 10.
punkta iesniegtais Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

10. punktā pēc vārda „iestade" iespraust „vai slimo kase".
Es lieku Kalniņa priekšlikumu uz balsošanu un

lūdzu pacelties, kas ir par priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu
nodota 41 balss, pret to — 43 balsis. Priekšlikums
atraidīts.

Tālāk nāk nobalsošanā Nikolaja Kalniņa priekš-
likums:

32. panta 13. punktu juridiskās komisijas redakcija strīpot.
Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu

pacelties, kas ir par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par 13. punkta strīpošanu nodotas 45 balsis,
pret to — 38 balsis, atturējies nav neviens. Strīpo-
šana pieņemta.

Tālāk nāk Nikolaja Kalniņa iesniegtais pārlabo:
jums:32.panta11.punktuizteiktšādi:telpasvajadzīgasna-
miķa, vai juridiskām personām piederošos namos, pārvaldnieka
dzīvoklim"."

Es lieku Nikolaja Kalniņa iesniegto pārlabojumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir par priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret to. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Par
priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret to — 38, attu-
ras 5. Priekšlikums noraidīts.

Beidzot priekšlikums pie juridiskās komisijas
varianta, iesniegts no Nikolaja Kalniņa:

32. panta 2. piezīmē strīpot vārdus „kurinātājam", un
, nama apkalpotājam" vietā likt „namiķim". ?

(Nikolajs Kalniņš no vietas: «Es noņēmu".)
Priekšlikums atkrīt. Pie juridiskās komisijas vari-
anta iesniegtie pārlabojumi ir izsmelti. Es lieku ju-
ridiskās komisijas variantu pārlabotā veidā visā vi-
sumā uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir par
juridļskās komisijas varianta pieņemšanu pārlabotā
veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret juri-
diskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu pacelties

9
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tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par juridiskās komisijas varianta pieņemšanu
nodotas 47 balsis, pret to nav neviens, atturējušies
39. Juridiskās komisijas variants pieņemts. Atkrīt
sociālās likumdošanas komisijas variants. Tālāk
32\ pants.

Sekretārs J. Vesmanis:..Juridiskās komisijas variants. Dzīvokļu īrniekamir tie-
sība prasīt līguma atcelšanu ar apakšīrnieku un pedeja izlik-
šanu aiz 32. pantā minētiem iemesliem.

Sociālās likumdošanas komisijas variants. Pantu strīpot.
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vardu ne-

viens nevēlas? Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Ta ka bez 32.

panta ir pieņemts ar 31. pants, kurš ari paredz zinā-
mus izlikšanas gadījumus, lieku priekša papildināt
juridiskās komisijas variantuar norādījumu uz 31.
pantu — «Aiz 31. un 32. pantā minētiem iemesliem".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referen-
tus izteikties.

Referents M. Rozentāls: Sociālas likumdošanas
komisijas vārdā lieku priekša 321. pantu strīpot. To
es lieku priekšā tāpēc, ka viss tas, par ko šaipanta
ir runa, ir jau ietverts un izteikts 32. panta. 32.
panta beigās 16. punktā ir runa par to, ka īrnieks
izliekams, ja tas, neskatoties uz izīrētāja atgādinā-
jumu, nesper visus no viņa atkarīgos solus pret
apakšīrnieku, kurš pārkāpis šī panta 2., 3., 4., 5., 6. un
13. punktu noteikumus. Bez tam viss 32. pants ne-
runā tikai par namsaimnieku vien, bet runā vispār
par izīrētāju, tā kā šai pantā ir ietverts ir namsaim-
nieks, ir ari tas, kas to dzīvokli tālāk izīrē. Tāpēc vēl
sevišķā pantā atkārtot visu to, kas 32. pantā jau ir
izteikts, ir pilnīgi lieki, un sociālās likumdošanas ko-
misijas vārdā lieku priekšā 32\ pantu strīpot,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: 'Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Es uzturu juridiskās ko-
misijas variantu un izsakos ari par Morica kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms sociālās likumdošanas komisijas variants.
Ja tas tiktu pieņemts, tad atkristu juridiskās komi-
sijas variants un līdz ar to ari Morica priekšlikums
pie šī varianta. Es likšu tagad sociālās likumdoša-
nas komisijas variantu uz balsošanu, kurš skan:

strīpot 32. pantu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par sociālās likumdo-

šanas komisijas variantu. Par varianta pieņemšanu
nodota tika viena balss. Tas ir nepietiekošs skaits,
šis variants atkrīt. Nobalsošanā nāk Morica priekš-
likums:

Likumā par telpu īri 32. pantu papildināt ar vārdiem „31.
un" pirms „32.".

Es likšu Morica pārlabojumu pie juridiskās ko-
misijas varianta uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir par Morica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret Morica priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Par Morica priekšlikumu nodotas
58 balsis, pret nav neviens, atturējies nav neviens.
Morica priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Nobal-
sošanā nāk 32\ pants pārlabotā juridiskās komisijas
varianta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts vienbalsīgi. 33. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Prasība par

īrnieka izlikšanu īres naudas nesamaksāšanas dēļ atkrīt, ja
īrnieks pierada, ka viņš līdz 32. panta I. nodalījuma minētai ie-
sudzības dienai šai likuma paredzēto pienācīgo īres maksu iz-
īrētajam piedavajis .vai to iemaksājis īres valdes depozitā, vai
ari, strīdus gadījuma par īres apmēru, griezies pie īres valdes
ar lūgumu noteikt pienācīgas īres maksas apmēru.

Ja īrnieks pierada, ka viņš nav termiņā samaksājis īres
maksu no viņa neatkarīgu nepārvaramu apstākļu dēļ, tad īres

valde var noteikt laiku līdz kuram īres maksa īrniekam jāno-
maksā un apturēt izlikšanu līdz tam laikam.

Juridiskās komisijas variants. Prasība par īrnieka izlik-
šanu īres naudas nesamaksāšanas dēļ atkrīt, ja īrnieks pirms
32. panta 1. punktā minētās iesūdzības dienas šai likumā pare-
dzēto pienācīgo īres maksu samaksājis izīrētājam, vai to ie-
maksājis tiesas depozitā, tanī pašā dienā par to paziņojot izīrē-
tājam 32. panta 1. piezīmē norādītā kārtībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lieku tagad vispirms juridiskās komisijas
variantu pie 33. panta uz balsošanu un lūdzu pacel-
ties tos,kas ir par juridiskās komisijas varianta pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ju-
ridiskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu pacel-
ties, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas
iznākums: par juridiskās komisijas variantu nodotas
36 balsis, pret — 43, atturējies nav neviens. Juri-
diskās komisijas variants atraidīts. Es lieku tagad
33. pantu sociālās likumdošanas komisijas redakcijā
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret
panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisijas
redakcijā. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznā-
kums: par 33. panta pieņemšanu sociālās likumdo-
šanas komisijas redakcijā nodotas 43 balsis, pret
nav neviens, atturas 33. 33. pants pieņemts sociālās
likumdošanas komisijas redakcijā. 33. pants.

Sekretārs j. Vesmanis:
„Juridiskās komisijas variants: Ja īres maksas paaugsti-

nāšanas gadījumā,, šinī likumā paredzētās robežās, izceļas strī-
dus starp īrnieku un izīrētāju, īrnieks nav izliekams īres nau-
das apstrīdamās sumas nesamaksāšanas dēļ, ja pēdējais ie-
maksā

^
apstrīdamo sumu 7 dienu laikā pēc tiesas sprieduma pa-

sludināšanas, bet līdz šim pēc līguma maksājamā suma bija ie-
maksāta_ vaipiedāvāta šinī likumā paredzētos termiņos un pa-
rastā kārtībā."

Sociālās likumdošanas komisijas variants. „Pantu strīpot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Sociālās likumdošanas komisijas referents
dabū vārdu.

Referents M. Rozentāls: Es gribu aizrādīt, ka
tas, kas juridiskāsjkomisijas33. pantā izteikts, tas ir
jau iekšā pieņemtā 33. sociālās likumdošanas komi-
sijas variantā un bez tam iekšā vienā no sākuma
pantiem, proti 5., kurš pieņemts, tā kā šinī vietā 33\
pants var pilnīgi atkrist. Viņš jānostrīpo.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai juridiskās
komisijas referents vēlētos vārdu? Nevēlas. No-
balsošanā nāk vispirms sociālās likumdošanas komi-
sijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par soci-
ālas likumdošanas komisijas variantu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret sociālās likumdošanas ko-
misijas variantu. Beidzot lūdzu piecelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
sociālas likumdošanas komisijas variantu nodotas
45 balsis, pret to 38 balsis, atturējies nav neviens.
Pieņemts sociālas likumdošanas komisijas variants
— strīpot 33\ pantu. 34. pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants. Ja īrniekam

jāatstāj telpas 32. panta II. nodalījumā b puntkā paredzētā ga-
dījuma, tad viņam ir tiesība tas atkal ieņemt pēc remonta iz-
darīšanas, šosavu velēšanos paziņojot īres valdei telpas atstājot .
Tāda gadījumā namsaimnieks nevar remontētās telpas izīrēt
citam bez īres valdes piekrišanas.

Juridiskas komisiļas variants. Ja īrniekam jāatstāj tel-
pas 32. panta 7. punkta paredzēta gadījumā, tad viņam ir tie-
sība tas atkal ieņemt uz agrākā līguma pamata, ja namsaim-
nieks neizdara viņa uzdotos remontus pilsētas vai miesta val-
des noteikta laika un apmēros."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts: Tā kā juridiskās
komisijas variants runa par pilsētas vai miestu val-
dēm un nav saskaņots ar to variantu, kas tagad visu
laiku līdz šim ir pieņeihts, kur runa iet par īres val-
dēm, tad saprotams, ka juridiskās komisijas variants,
kurš bij izstrādāts tai pārliecībā, ka īres valdes vietā
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būs miertiesas, parastās tiesas, tagad atkrīt; tādēļ
es ieslniedzu pie sociālās likumdošanas komsiijas
varianta dažus pārlabojumus, kuri ir nepieciešami.
32. pantu pieņēma juridiskās komisijas redakcijā.
Tādēļ, šajā sociālās likumdošanas komisijas varianta
ir jāpārgroza atsaukšanaās uz 32. panta 2. nodalījuma
b punktu un tā vietā jāliek 32. panta 7. punktu, jo
par šogadījumu runā 32. panta 7. punkts,!, i., ka īr-
niekam ir jāatstāj telpas tamdēļ, ka tur ir jāizdara re-
monts un šī remonta dēļ nevar telpas lietot. Bez tam
lieku priekšā otru pārlabojumu: pēdējā rinda starp
vārdiem «citām" un «pats" iespraust vārdus «vai
ieņemt pats". Šeit ir sacīts, ka tāda gadījuma nam-
saimnieks nevar izīrēt izīrētās telpas citam bez īres
valdes piekrišanas, bet ari konsekventi var sacīt, ka
viņš pats nevar ieņemt tās telpas. Viņš būs piemē-
ram'izlicis ārā kādu īrnieku aiz tā iemesla, ka telpas
ir jāremontē un īrnieks nevar tur palikt tādēļ, ka re-
monts ir izdarāms. Tad ir saprotama lieta, ka viņš
pats pēc tam nevar tur ieiet un motivēt ar to post
factum, ka telpas ir vajadzīgas viņam pašam. To vi-
ņam vajadzēja jau zināt pirms izlikšanas, bet nevis
pēc tam,kad remonti izdarīti. Sociālās likumdošanas
komisija acīm redzot to bija piemirsusi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentus dot atsauksmes.

Referents M. Rozentāls: Pirmais ir Nikolaja
Kalniņa pārlabojums sociālās likumdošanas komisijas
variantā 32. panta b punkta vietā likt 32. panta 7.
punktu. Tas ir pieņemams, lai saskaņotu šo pantu ar
32. pantu, kurš pieņemts juridiskās komisijas redak-
cijā. Attiecībā uz otro Nikolaja Kalniņa pārlaboju-
mu, sociālās likumdošanas komisijas varianta starp
vārdiem «citam" un «bez" iespraust vārdus «vai
ieņemt pats", jāsaka, ka šāds pārlabojums sociālas
likumdošanas komisijā nav apspriests; bet ievērojot
sociālās likumdošanas komisijas darbības vispārējo
virzienu un vēlēšanos aizsargāt īrnieku, varētu šim
pārlabojumam piekrist.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Es izsakos pret Nikolaja
Kalniņa iesniegto priekšlikumu, jo tanī gadījumā, ja
ari namsaimniekam nebūs atļauts ieņemt telpas, ku-
ras viņš remontējis, tad nevens namsaimnieks re-
montu neizdarīs. Varbūt, šis sociālas likumdošanas
komisijas variants skaisti skan, bet paliks bez kaut
kādas nozīmes, jo neviens namsaimnieks tad remontu
neizdarīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants. Ja tas tiktu
pieņemts, tad atkrīt sociālās likumdošanas komisijas
variants un pie viņa iesniegtie pārlabojumi. Es lieku
tagad juridiskās komisijas variantu pie 34. panta uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par juridiskas
komisijas variantu. Tagad lūdzu pacelties tos,_kas
ir pret juridiskās komisijas variantu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par juridi-
skās komisijas variantu nodotas 35 balsis, pret —
40, atturējušies 5. Juridiskās komisijas variants no-
raidīts. Es lieku tagad Nikolaja Kalniņapirmo ie-
sniegto pārlabojumu uz balsošanu. Šis pārlabojums

skan:34.pantāsociālāslikumdošanaskomisijas variantā„32.
pantā II. nodalījuma b punktā" vietā likt „32. panta 7. punkta".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Nikolaja Kal-
niņa priekšā likto pārlabojumu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pārlabojums pieņemts vienbalsīgi. Otrais Ni-
kolaja Kalniņa iesniegtais pārlabojums:

34. pantā sociālās likumdošanas
^

komisijas varianta starp
vārdiem „citām" un „bez" iespraust vārdus „vai ieņemt pats".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa
priekšā likto pārlabojumu. Tagad es lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret Nikolaja Kalniņa iesniegto pār-
labojumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par Nkolaja Kalniņa pārlabojumu nodotas 46 balsis,
pret nav neviena, atturas 29._Pārlabojums pieņemts.
Nobalsošanā nāk 34. pants pārlabotā sociālas likum-
došanas komisijas redakcijā. Es lūdzu pacelties tos,
kas ir par panta pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 34. panta pieņemšanu. Beidzot
es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu nodotas
47 balsis, pret — 2, atturas 29. 34. pants pieņemts
pārlabotā oocialās likumdošanas komisijas redakcija.
35. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Ja nolemts

īrnieku izlikt 32. panta II. nodalījuma b, d, un e punktos pare-
dzētos gadījumos, īres valde uz īrnieka pieprasījumu uzrada
viņam jaunas telpas. Ja īres valde telpas nevar uzradīt, tad
īrnieka izlikšana notiek mēneša laikā pēc īres valdes lēmuma.

Juridiskās komisijas variants. Ja tiesa nolemj īrnieku
izlikt aiz iemesliem, kas paredzēti 32. panta 7., 10. un 11.
punktā, tad tiesa dod īrniekam vienu mēnesi laikaskaitot no
sprieduma spēkā nākšanas dienas, īrēto telpu atstāšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Juridiskāskomi-
sijas variants atkrīt aiz tīri formeliem iemesliem, jo
te runa iet par tiesu un ne par īres valdēm, bet pie
juridiskās komisijas varianta es iesniedzu tīru re-
dakcionelas dabas pārlabojumu, lai saskaņotu ar ie-
priekšējo, un proti, iepriekšējā nodalījuma b, d un e
punktu vietā jāliek citi vārdi, un proti, «32. panta
7., 10. un 11.pkt", tad tas būs saskaņots ar 32. pantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairs nevēlas? Vai referents vēlas dot atsauksmi?
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Nikolaja Kalniņa ie-
sniegtais pārlabojums attiecas uz panta redakciju un
saskaņošanas dēļ viņš būtu pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Vispāri es izteicos pret
sociālās likumdošanas komisijas variantu, bet kas
attiecas uz Kalniņa kunga priekšlikumu, tad tas ir
vajadzīgs, jo tagad ir cita numerācija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants. Ja tas tiktu
pieņemts, tad atkristu pārlabojums pie sociālas li-
kumdošanas komisijas varianta. Es lieku tagad ju-
ridiskās komisijas variantu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par juridiskāskomisijas variantu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balso-
šanas iznākums: par juridiskās komisijas variantu
nodotas 39 balsis, pret — 44, atturējies viens. Va-
riants atraidīts. Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa
iesniegtais pārlabojums:

Likumā par telpu īri 35. panta sociālās likumdošanas ko-
misijas variantā vārdu „32. pantā II. nodalījuma

^
b, d un e

punktos" vietā likt „32. panta 7., 10. un 11. punkta".
Es lieku tagad pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu

pacelties, kas ir pret. Nav. Kas atturas? Nav. Pār-
labojums pieņemts vienbalsīgi. Es lieku tagad 35.
pantu pārlabotā sociālās likumdošanas komisijas va-
rianta redakcijā uz balsošanu un lūdzupacelties tos,
kas ir par panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir piet. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas.
Balsošanas iznākums: parpanta pieņemšanunodotas
42 balsis, pret — 16, atturējušies 24. Pants pieņemts
sociālās likumdošanas komisijas varianta pārlabotā
redakcijā.

Q*
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Iesniegts priekšlikums ar vajadzīgo skaitu pa-
rakstu: «Liekam priekšā sēdi slēgt". Es lieku priekš-
likumu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšli-
kums pieņemts.

Tālāk iesniegts 2. priekšlikums: «Liekam priekšā
otrdienas sēdēm paredzēto jautājumu apspriešanai
nākošo sēdi noturēt piektdien, 16. maijā, pīkst. 10 no

rīta." Ir vajadzīgais skaits parakstu. Es lieku tagad
priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir
pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi.

Nākamā sēde rit, pīkst. 5 pec pusdienas. Dienas
kārtībā budžeta caurskatīšana. Šīs dienas dienas
kārtības turpināšanai sēde būs piektdien, 16. maijā,
pīkst. 10 no rīta. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.10 vakarā.)

saturs
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.

Dienas kārt'.ba: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Ministru prezidents iesūtījis rakstu, kuru es lū-
dzu nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
Saeimas priekšsēdētāja kungam!

Uz satversmes 62. panta pamata pagodinos paziņot Jums,
augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ka ministru kabinets š. g.
13. maija sēdē pieņēma sekošu lēmumu:

„Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā,
pastiprinātās apsardzības stāvokli, kurš izbeidzas š. g. 15 maija,
pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz š. g. 15.XI., 15 verstu plata
pierobežas joslā gar Latvijas-Igaunijas robežu, skaitot uz rī-
tiem no Rīgas-Pleskavas šosejas, pēdējo ieskaitot, līdz Latvijas
robežai ar padomju Krieviju, gar visu Latvijas-Krievijas robežu
un uz vakariem no pēdējās gar Latvijas Polijas un Latvijas
Lietavas robežu līdz Svitenes upei, pēdējo ieskaitot, atceļot to
pārējās valsts daļās."

Ministru prezidents V. Zamuels.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākošais dienas

kārtības punkts: valsts budžets. Referents J. Ves-
manis. Iepriekšējā sēdē palika neizlemts ārlietu mi-
nistrijas budžets, lai dotu iespēju komisijām apspriest
Salnaja iesniegumu. Vārds budžeta komisijas refe-
rentam Vesmanim.

Referents J. Vesmanis: Uz Saeimas lēmuma
pamata — skatīt caur Salnaja kunga iesniegto priekš-
likumu, atjaunojot ģenerālkonsulātu Stokholma, tika
noturēta apvienota budžeta un ārlietukomisijusede.
Kā man jau bij tas gods aizrādīt pagājuša sēde, bu-
džeta komisija kreditu Stokholmas ģenerālkonsulāta
uzturēšanai stripoja, izejot vienīgi no finansiela vie-
dokļa, iepriekš neuzklausījusies ārlietu komisijas at-
zinumu šinī lietā. Tagad abas komisijas principa vie-
nojās, ka ģenerālkonsulāts Stokholma uzturams, līdz
ar to atstājot spēkā ari budžeta komisijas lēmumu,
nodibināt jaunu ģenerālkonsulātu Brisele un pie-
ņēma Salnaja kunga priekšā likto kreditu 77.469 latu
apmērā Stokholmas ģenerālkonsulāta uzturēšanai.
Pēc tam budžeta komisija šo sumu ir sadalījusi pa
paragrāfiem sekosi: V. daļās II. vietā § 1 — 45.588
lati, § 2 — 10.608 lati, § 3 — 15.232 lati, § 4 —
3.291 lats, § 5 — 100 lati, § 6 — 2000 lati, _§ 7 —
650 lati; kopā 77.469 lati, kādu sumu abu minēto ko-
misiju vārdā lūdzu augsto namu_ atvēlēt apradītam
mērķim, attiecīgi palielinot kārtējo ieņēmumu XV.
daļas tekošo numuru 143.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie V. dalās ie-
sniegti divi priekšlikumi. Viens ir Salnaja priekš-
likums, kurš skan:

,.Atjaunot ģenerālkonsulātu Stokholmā un šai nolūkā pa-
lielināt kārtējo izdevumu V. daļu 2. vietu par 77.469 latiem,
ņemot šo sumu no kārtējo izdevumu XVI. daļas 1. vietas § 1."

Otrs priekšlikums iesniegts no Jāņa Vesmaņa un
skan:

,.Valsts budžeta 1924./25. g. kārtējo izdevumu V. daļas 2.
vietu § 1. palielināt par 44.588 latu, § 2. par 10.608 latu, 3. vietu?
par 15.302 latu, § 4. par 3921 latu, 5. § par 100 latu, 6. § par
2000 latu, 7. § par 650 latu. Kopa pavisam par 77.469 latu,
attiecīgi palielinājot kārtējo izdevumu XV. daļu tekošo nu-
muru 463. Minētos kredītus izlietot ģenerālkonsulāta uzturē-
šanai Stokholmā."

Salnājs savu priekšlikumu noņem. Nobalsošanā
nāk budžeta komisijas uzdevumā no Jāņa Vesmaņa
iesniegtais priekšlikums pie V. daļas. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret Jāņa Vesmaņa iesniegto priekš-
likumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pie-
ņemts veinbalsīgi. Es lieku tagad V. dalu pārlabotā
veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas, būtu
pret V. daļas kārtējo izdevumu pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie šīs daļas? Nav. V. dala pieņemta
vienbalsīgi. Nākamais budžets — 7. daļa, iekšlietu
ministrija. Kārtējie izdevumi.
(Tek. Vieta § Kārtēji izdevumi. Suma ,
Nr. latos. ' -

VII. dala.

'jJ^iiJjJ^JJUdU^^LOL,
I Ministrijas kancleja.

85 1 Personāla algas. ...... 71.625.—
86 2 Citi pārvaldes izdevumi . .... 307.593.—-
87 3 Latgales ministra biedra sekre-

tariāta izdevumi' 6.838.—

Kopā par I. vietu. 386.056.—
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II Administratīvais departaments.
88 1 Departamenta personāla algas . 128.447.—
89 2 Pagastu aizsargu organizācijas

personāla algas 13.536.—
90 3 Pagastu aizsargu organizācijas

citi izdevumi 30.548.—
91 4 3 prefektūru, 17 apriņķu policiju

un dzelzceļu policijas personāla
algas 4.724.475.—

92 5 3 prefektūru, 17 apriņķu policiju
un dzelzceļu policijas citi iz-
devumi 589.800.—

Kopā par II. vietu . 5.486.806 —

III . Pašvaldības departaments.
93 1 Departamenta personāla algas . 66.374.—
94 2 Vietējo iestāžu personāla algas . 53.958.—
95 3 Vietējo iestāžu citi izdevumi . . 3.656.—
96 4 Emigrantu un bēgļu nodaļas per-

sonāla algas 34.980.—
97 5 Nodaļas vietējo iestāžu personāla

algas . . .. . 91.060.—
98 6 Nodaļas vietējo iestāžu citi izde-

vumi . _ ?? _ 62.368.—
99 7 Nodaļas vietējo iestāžu operatīvi

izdevumi. . . 297.837.—

Kopā par III. vietu . 610.233.—
IV Veselības departaments.

100 1 Departamenta personāla algas . 70.592.—
101 2 Vietējo iestāžu personāla algas. . 100.407.—
102 3 Vietējo iestāžu citi izdevumi. . 21.499.—

I 103 4 Ārstniecības iestāžu personāla
algas . . \ 501.334.—

104 5 Ārstniecības iestāžu citi izdevumi 341.825.—
105 6 Ārstniecības iestāžu uzturēšana . 491.384.—
106 7 Veterinarvaldes, personāla algas 15.855.—?
107 8 Veterinarvaldes operatīvi iz-

devumi 49.120.—
108 9 Vietējo iestāžu personāla algas . 162.337.—
109 10 Vietējo iestāžu citi izdevumi.. . 25.636.—

Kopā par IV. vietu 1.779.989.—
V Centrālā kriminaloolicija.

110 1 Personāla algas 443.267.—
111 2 Citi izdevumi 101.767.—

Kopā par V. vietu . 545.034.—
Kopā .par VII. daļu .8.808.118.—)

Pie šīs da[as vārdu lūdz Fr. Trasuns. Vārds Fr.
Trasunam..

i ūļ Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Pie
y^0Latgales ministra biedra sekretariāta izdevumiem

? budžeta komisija ir strīpojusi atalgojumu ļ. šķiras
darbvedim un mašīnrakstītājai vienā personā — 1346
latu. Es domāju, ka tas būs skaidrs un saprotams, ka
Latgales ministra biedra sekretariāts nevar palikt
bez mašīnrakstītājas. Taču nevienam neienāks prātā,
ka iekšlietu ministra biedram pašam būs jāraksta
visi papiri, kādi tur ienāks, ar savu roku. Tāpēc es
lieku priekšā šī posteņa izdevumu sumu — 6838 lati
palielināt par 1346 lati I. šķiras darbveža un mašīn-
rakstītājas algošanai. Lai šos izdevumus segtu, tad
ņemt no kārtējiem ieņēmumiem Nr. 143 no iepriek-
šējā budžetā neizlietotās smuas un šo sumu palie-
lināt par 1346 latiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fiirksam.
rX- V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski):*)
jj M̂ani kungi! Līdz šai dienai tagadējā koalicijas val-

/4*®dība vēl nav atraduši par iespējamu uzaicināt jaunu
V iekšlietu ministri, kāpēc šī neparastā vilcināšanās, to

mēs nezinām. Mēs varam tikai konstatēt, ka mums *
priekšā ir budžets, bet mēs nezinām, kas to pārvaldīs!
un kas būs atbildīgs par tā izlietošanu. Vācu frak-ļj
cijai nav iespējams balsot par iekšlietu ministrijasH
budžetu tik ilgi, kamēr iekšlietu ministra postenis ir|
vakants. iš

*) Runātāja atreferējums.

|

|

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Augstais i

nams! Mums priekšā ir iekšlietu ministrijas budžets, ^»^-»bet mēs vēl nezinām pat šodien, kas būs šī resora ļa$?priekšgalā, jo ministra biedrs Dzeņa kungs irpats-paskaidrojis, ka viņš ir tikai pagaidām kā ministra
vietas izpildītājs un nevarētu būt paliekošaisministrs
šinī vietā. Līdz šim un aizvien ari turpmāk tā būs,
ka ir ārkārtīgi no liela svara, kas atrodas šī svarīgā
resora priekšgalā. Tāpēc tiešām nesaprotami, kas
tās ir par sevišķām grūtībām, ka tagad, stājoties pie
priekšā celtā budžeta, pati valdība vēl nevar atrast
par iespējamu apzīmēt to personu, kas būs šī resora
priekšgalā. Jo vairāk tas nesaprotams tādēf, ka pat
veselu valdību savā laikā varēja sastādīt 24 stundu
laika un tagad 5 reiz_ 24 stundu laikā nevar atrast
ministri, kas stāvētu šī resora priekšgalā.
(Starpsauciens no Radziņa.) Jums, Radziņa kungs,
vel tikai atliek ciešāk saistīties ar demokrātisko
centru untad Jums būs pašiem iespēja būt šī resora
priekšgala. Šobrīd ir tikai jautājuma zīme, kas šī re-
sora priekšgala nostāsies. Kad līdz šim stāvēja šī
resora priekšgala Birznieka kungs, par kuru jāteic,
ka tas tomēr prata apvienot pilsonību, kaut ari mums
viņa darbība ir savi iebildumi, tad tomēr Birenieka
kungs bija persona, par kuru varējām teikt, ja šī
persona atrastos iekšlietu ministrijas resora priekš-
gala, tad mes bez šaubām balsotu par iekšlietu mini-
strijas _budžetu._ Ja tagad_ paskatāmies, kas noticies
šinīs paris dienas, tad nelūkojoties uz to, ka no zem-
nieku savienības puses tika demokrātiskam centram
aizrādīts pastiprinatar zemnieku savienības atbalstu
viņa aizmuguri (runa uz kreisiem), lai šis centrs ne-
padotos jūsu, sociāldemokrātu, spiedienam attiecībā
uz Birzniekakungu, par to, ka tas neveda veseluslielus kara gājienus pret nacionālām organizācijām,
lai šis centrs nepadotos jūsu prasībām, zināmas per-sona^ iecelšanai politiskās apsardzes priekšgalā un
tomēr nelūkojoties uz to pabalstu, par kuru aizrā-
dījām centram,ka viņš varētu but ari drošs bez jums,
viņš tomēr atradis par iespējamu unurēt jumspar iz-
patikšanu jekšlietu ministri Birznieka kungu, lai ka-
tra ziņa butu drošs par to, ka jūs no viena gala līdz
otram nebalsotu pret visiem šiem iesniegtiem bu-džetiem. Bez šaubām mēs nevaram tādam lietu gā-jienam sekot, unmes nevaram tādēļ, nezinot, kas šīresora priekšgala bus, uz labu laimi — varbūt ka tā
bus persona, kurai var šīs sumas uzticēt, varbūt ari
ne — mes nevaram pieņemt tādu stāvokli attiecībā
uz iekšlietu ministrijasbudžetu, kāds varētu būt bijis
tad, ja Birznieka kungs butu bijis priekšgalā. Iespē-
jaimbanoturet Birznieka kungu sava resora priekš-
gala butu bijusi, _ ja centrs tikai nebūtu jūsu prasības
(pret kreiso sparnu)_ stādījis augstāk par Birznieka
kunga palikšanu sava vieta, lai zināmā mērā varētu
atrast saprašanosari ar pilsonību. Centrs to nav gri-
bējis, viņš šo soli ir spēris; lai tad ari atbildība gul-
stas uz centru, ja šodien ir tāds stāvoklis,- ka mēs,
zemnieku savienība, nevaram balsot par iekšlietu
ministrijas budžetu. TadēJ pie šī budžeta nobalso-
šanas zemnieku savienība atturēsies no balsošanas,
jo ja nav zināma noteikta persona, kas šī resora
priekšgala stāv, tad bez šaubām, zinot centra sa-biedrotos, kas tiem ir tagad — varbūt tie ari dos
savu attiecīgo kandidātu, — mēs nevaram šobrīdi

, balsot par iekšlietu ministrijas budžetu.
i Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Rudevicam vārds.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
ļjjdeputatu kungi! Savāda bija tā uzstāšanās no zem-
Inieku savienības runātāja puses, kurš visu mūsu
?iekšlietu politikas jautājumu nostādīja atkarībā no
Ivienas vai otras personas — viņi būtu balsojuši par
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iekšlietu ministrijas budžetu, ja tur butu priekšgala
viņiem patīkama persona — Birznieka kungs. Un
ja nu tā nav, tad viņi par iekšlietu ministrijas budžetu
balsot nevar. Tas savā ziņa diezgan komiski izklau-
sās, tādēļ, ka uzstājoties pret visu tagadējo valdību,
viņi grib izteikt uzticību katram ministrim atsevišķi.
Bet tā būtu zemnieku savienības darīšana. Es tikai
gribēju sacīt, ka neskatoties uz to, ka iekšlietu re-
sora priekšgalā nav pastāvīga vadītajā, tasmus ne-
traucētu vispārīgos vilcienos pārrunāt mušu iekš-
lietu politiku un pie tās es dažus vārdus gribu sacīt,
kā ari atsevišķi par tāmpersonam, par kuram Gold-
mana kungs minēja. Mes nekad savu balsošanu par
iekšlietu ministrijas budžetu neesam stādījuši atka-
rībā tikai no tam, kāda persona tur stāv priekšgala,
bet esam vienmēr savas pozīcijas sprauduši atkarība
no tās iekšējas politikas, kāda tiek vesta un varēs
tikt vesta nākotnē. Līdz šim bijušas dažādas per-
sonas. Es te negribu runāt tikai par pedejo laiku
mūsu iekšējā politikā. Bet tā politika, kura iekšlietu
resorā vesta, mums bijusi lielā mēra nepieņemama.
Mēs esam uzstājušies allaž ar prasību pēc demokrā-
tiskas iekšējās politikas Latvijā. Šī prasība mums
nekad nav bijusi tukša skaņa. Zem demokrātiskas
iekšējas politikas mēs esam sapratuši to, lai šī poli-
tika tiktu izvesta vienlīdzīgi priekš visiem Latvijas
pilsoņiem, priekš visām Latvijas pilsoņu šķirām.
Pie tam mēs nekad neesam domajuši,_ ka zem šī
vārda ..demokrātiskā iekšējā politika" būtu saprota-
ma kāda mīkstčaulība", kādu mums pārmet sakara ar
„Kerenščinu" un tamlīdzīgi. Ne, mēs esam tanīs do-
mās, ka iekšējai politikai jābūt ļoti stingrai, bet stin-
grai pret tiem elementiem, kuri patiešām apdraud
mieru un kārtību un pārkāpj likumu. Mēs neesam
nekad domājuši, ka šī stingrība, kādu mēs prasām,
būtu tikai kaila represija., Ari tas nav tiesa. Mūsu
stāvoklis, kurš izteikts mūsu presē, bijis tāds, lai ari
kādas nebūtu organizācijas, vai viņas saucas par
sociālistiskām vai nacionalistiskām, ikvienam ir dā-
vātas visas tās pilsoniskās brīvības, kuras atļauj
Latvijas likumi. Tās ari mēs aizstāvam ne tikai
priekš sevis, bet vienmēr ari priekš visiem.. Tā kā
ari šinī ziņā pārmetumi mūsu iekšējās politikas prin-
cipiem vienmēr un ari tagad ir nedibināti. Turpre-
tim mēs prasījuši vienmēr un prasīsim uz priekšu
stingrus soļus un nekādu mīkstčaulību pret tiem ele-
mentiem, no kurienes viņi ari nebūtu nākuši, kuri
izrāda vislielākās tieksmes un ar savu aktivitāti ap-
draud kārtību un nemieru. Līdz šim mūsu iekšējā
politika šai ziņā mūs nav apmierinājusi un nevarēja
mūs apmierināt tāpēc, ka iekšlietu resora priekšgala
parasti ir atradušās personas no tām aprindām, ku-
ras par savu aicinājmu ir uzskatījušas cīņu pret
vienu lielu pilsoņu daļu t. i. pret strādniecību; un šo
cīņu viņas ir vedušas tāpēc, ka taisni savu likumīgo
tiesību izlietošana no strādnieku šķiras viņiem šķita
kā viņu tiesību apdraudēšana. Un kā konsekvence
no šīs politikas visus pēdējos gadus bez vajadzības
ir uzturēts izņēmuma stāvoklis un izlietota admini-
stratīvā vara. Tas ir bijis līdzeklis, kas ierobežoja
demokrātiskās brīvības, demokrātiskos likumus.
Bez šiem vairāk vai mazāk represīviem un nede-
mokrātiskiem cīņas līdzekļiem, mūsu iekšējā politikā
ir bijusi vēl viena piegarša no veciem krievu laikiem
t. i. tie provokācijas elementi un fantāzijas par ne-
esošiem noziegumiem Latvijā, kuri mūsu iekšējo poli-
tiku vienmēr ir pavadījuši, sevišķi politiskā apsardze
vienmēr piedevusi mūsu iekšējai politikai nedemo-
krātisku toni, kāds sociāldemokrātiem nav bijis pie-
ņemams. Es saprotu, kāpēc šodien te Goldmana
kungs jzsaka savu sašutumu. Tāpēc, ka personas,
kas ilgāku laiku ir darbojušās iekšlietu resorā un pol.
apsardze šāda garā, tagad aiziet un zināms nopelns
pie ta piekrīt sociāldemokrātiem. Cik tālu mūsu

frakcijai pie iekšējās politikas ir kāda teikšana, tik
tālu mēs aiz principieliem iemesliem vienmēr esam
uzstājušies pret to, nevadoties tikai no personīgā
momenta vien. Bez šaubām nevar teikt, ka perso-
nām te nav nekāda nozīme, ari pie personām mes
apstāsimies.

Tagad gribu runāt par visnegativakam pusēm
mūsu iekšējā politikā. Mūsu politiska apsardze ir
vienmēr loti svarīgu lomu spēlējusi mušu iekšēja po-
litikā, bet savā darbība viņa ir atkarīga no iekšējas
politikas vadītājiem un, tāpat ka no visiem agrākiem
ministriem, tā ir bijusi atkarīga ari no tik_ko_ aizgā-
jušāministra — Birznieka kunga. Šinīziņa tāpat ka
Martinsona-Kvieša kunga laika, ari Aboltiņa-Birz-
nieka kunga laika par nožēlošanu jāsaka, ka iekšēja
politikā nebija nekādas uzlabošanas tendences. Pret
politiskās apsardzes provokācijas paņēmieniem un
tamlīdzīgām tumšām lietam mums nacas usztaties
un mēs pret tiem uzstāsamies vel aizvien. Ne tikai
no mūsu viedokļa vien, bet ari no jusuviedoklatadi
paņēmieni nevarētu tikt pielaisti. Mes nerunājam
par to, lai kādu terorizētu, nedz ari, lai panāktu kādu
politisku efektu, bet vienkārši lai demokratizētu un
tīrītu Latvijas iekšējo politiku no tam sēnalām un
veciem krievu caralaika paņēmieniem, kādi tur līdz
šim ir vienmēr piemituši. Kungi, jūs atceresaties, ka
apspriežot pagājušā gada iekšlietu ministrijas bu-
džetu, man pašam nācās runāt par dažam provo-
kācijām no politiskas apsardzes. Es uzskaitīju tādas
lietas, kā politiskās apsardzes provokāciju studentu
klubā, tad Rīgas arodbiedrību centralbiroja un stip-
ras provokācijas pazīmes Liberta-Dermaņa lieta.
Tās attiecas uz Martinsona un Kvieša kunga laiku.
Kad pēc tam nāca lielā koalīcija, tad iekšejas_ politi-
kas vadībā bij nomanāma itka tendence paradīt zi-
nāmu iecietību ari pret vairāk demokrātiskam_ aprin-
dām, bet cik tālu šī tieksme parādījās, tik tālu jus,
kungi, kas tagad smejat, to sīvi apkarojat. Ņemsim
piemēram, pag. pavasara streikus starp tiem ari
ostas strādnieku streiku. Kādu lielu brēku pie jums
izsauca toreizējā iekšlietu ministra Pētera Berģa
kunga iecietība pret strādniekiem, kas apliecinājāt
tikai to, ka uz tādu, daudz maz objektīvu, iekšējas
politikas kursu jūs nekāda ziņa neesiet spējīgi. Tā-
pēc ari jūs šodien nākat un nolaižat asaras par to
personu, par to iekšlietu ministri, kurš kopa. ar poli-
tiskās apsardzes priekšnieku gribejaieturetjopro-
jām to pašu kursu, par labu tikai tam šķiram, no
kurām nāca runāt Goldmana kungs. Tiklīdz liela
koalicijā beidza pastāvēt, tūliņ iesakās vecais kurss.
Atceraties tikai to samērā sīko lietu ar kādu perso-
nu, sakarā ar ostas strādnieku streiku, kad visa pil-
soniskā prese turēja par vajadzīgu skandināt, Ka
visas briesmas Latvijai draud no kāda streika vado-
ņa-„komunista Jurģa". Nākot jaunai valdībai, ta
saucamai 46 vīru koalīcijai, viņas iekšlietu ministrs
sacīja: „Dodat šurp man Jurģa lietu!" Šis diplomā-
tiskais teiciens nozīmēja: «Arestējiet Jurģi un sa-
taisiet par viņu lietu!" Te bij darba pilnas_ rokas
politiskai apsardzei. Jūs visi zināt, kas iznāca no
šīs lietas: apgabaltiesa nesen Jurģi attaisnoja. At-
taisnoja aiz motiviem, ka visa lieta pret viņu ir sa-
fabricēta no politiskās apsardzes ar tām personām
priekšgalā, kuras mēs nupat vairs tur neredzam.
Politiskā apsardzē darbojās kāda ļoti iespecializeju-
sies provokatore, melotāja Jakobson. Tā bija ap-
melojusi Jurģi, bet tiesas priekšā šie apvainojumi
sabruka un paši tiesneši atzina, ka tādas lietas pol.
apsardzei nedara godu. (Pauļuka starpsauciens.)
Pauļuka kungs norāda, ka lieta vēl neesot galīgi iz-
spriesta. Viņš laikam cerē, ka augstākas tiesas je-
stādes to lietu izspriedīs citādāki. Tālāk es gribētu
aizrādīt vēl uz vienu lietu, — tā ir tā saukta arse-
nāla lieta. Atļaujat man te pievest to, ko raksta jūsu
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pašu avīzes šai lietā, ko raksta „Brīvā Zeme" 1923.
gada 1. novembrī. Tur rakstīts tā: „Komunistu
atentāta izjaukšana. Politiskā apsardze jau ilgāku
laiku bija novērojusi, ka pastāv kāda slepena komu-
nistu teroristu organizācija, kuras nolūks, acīmre-
dzot, ir mūsu ieroču un pulvera noliktavu uzspridzi-
nāšana ne tik vien Rīgā, bet ari Daugavpilī, un ci-
tur. Beidzot pag. mēneša vidū, kādā_ tumšā naktī,
vairākas nepazīstamas personas mēģinājušas ie-
zagties Rīgas arsenālā, bet viņu nodoms, pateicoties
sargu posteņa uzmanībai, nav izdevies. Lietai se-
kojot, izrādījies, ka še iejaukti vairāki kareivji, ku-
rus pol. apsardze dažas dienas atpakaļ apcietinājusi,
aizturētas bez tam vairākas privātpersonas. Pavi-
sam apcietinātas 15 personas šinī lietā. Izmeklēša-
nu enerģiski turpina. Sagaidāmi svarīgi atklā-
jumi."

„Sagaidami svarīgi atklājumi." Tagad ir pagā-
jis labs laiks un kā tad nu stāv ar tiem „svarīgiem
atklājumiem?" Svarīgi atklājumi ir gan, bet tikai
citādā virzienā, nekā jūs bijāt to sagaidījuši. Cik
man zināms, tad arsenāla lietā no visām 15 arestē-
tām personām ir gandrīz visas atsvabinā-
t a s, izņemot pāris personas, pret kurām ari neesot
nekādi apvainojumi. Ar to ir izbeigušies „svarīgie
atklājumi" un atļaujat man pāris vārdos raksturot
tos apstākļus, kā šie „svarīgie atklājumi no Āboltiņa
kunga tika sagatavoti un kādi nopelni ir Āboltiņa
kungam pie visa tā. Atceraties to laiku, kadpie
mums tika daudz runāts par citadeles uzspridzināša-
nu Polijā. Tas bija tāds notikums, kas varēja ari uz
mūsu kareivjiem atstāt zināmu iespaidu un radīt pa-
matu zināmai psicholoģijai. Izplatījās baumas, ka ar
mūsu arsenālu var tas pats notikt. Ari kareivji sa-
vā starpā sarunājās par Polijas notikumiem.

^
Bet

pol. apsardzei pakalpīgi [audis bij nākuši pie slēdzie-
na, ka lūk Latvijā pašlaik labvēlīgs pamats tādām
baumām un tāpēc var iesniegt ziņas politiskai ap-
sardzei, ka gatavojas ari mūsu arsenālu uzspridzi-
nāt. Un tas tika darīts. Kāds no kareivju vidus
gribēdams nopelnīt kādu grasi, sāka pasniegt Ābol-
tiņam ziņas par to, ka mūsu arsenālu gatavojas kāds
spridzināt u. t. t. Āboltiņa kungs šīm ziņām notic.
Samaksā ziņotājam, lai izmaksā dažiem kareivjiem
šņabi un tie nu varbūt par niecīgu atlīdzību tiešam
redzēdami ka kaut kāds vēlas no viņiem ko nebūt
dabūt, ari paskubināti no aģentiem, dod liecību, ka
esot dzirdējuši kaut ko runājam par arsenāla uz-
spridzināšanu. Jāņem vērā tas apstāklis, ka var jau
atgadīties mūsu kareivju vidū viena otra persona,
piem. no Latgales, kura neprot rakstīt, neprotlasīt,
ir diezgan daudz ari tādu starp mūsu iedzīvotajiem,
kuru politiskais un vispāri sabiedriskais apvarksnis
nav sevišķi plašsun attīstīts, valda pat zināma māņ-
ticība starp kareivjiem un ja tiem sāk stāstīt šādas
lietas, tie domā ka kaut kas_ tiešām tiek gatavots un
nu notika tas, par ko avīzē rakstīja. _ Tumša nakti
ir kāpuši par žogiem un braukušas kādas slepenas
burvju laivas un t. t. Kareivji māņticīgi, gaidīja
kaut ko nākam tumšā naktī, redz ka nupat nak...
un šauj virsū. Bet izrādījās, ka vienā gadījuma di-
vi posteņi šāvušies viens uz otru un otra gadījuma,
no Luna Parka noklīdis kāds iedzēries un ticis sa-
šauts, bet avīzē mēs lasījām, visādas izdomātas blē-
ņas. Tomēr nopratinot vairākus kareivjus, kuri ir
padoti stingrai disciplīnai un priekšniecības iespai-
diem, ir saņemtas vesela rinda liecību. Tad tiek sa-
rīkotas medības; tumšā naktī kareivju nometne
ierodas Āboltiņš ar saviem aģentiem un meklē pec
spridzināmām vielām. Kotad nu īsti atrod? At-
rod dažādas mīlestības vestulītes, pog_as,_ adatas,
diegus u. t. t. vairāk neko — spridzināmas vielas
nekādas. Tomēr neskatoties uz to, mūsu civilā po-

licija arestē mūsu kareivjus skaita kādus 10 vai 15
uz ilgāku laiku; vairākus mēnešus tur cietuma un
nu avīzes raksta, cik lielas briesmas mums ir drau-
dējušas, ka viss, kas ir bijis Polija, tas draud pļe
mums atkārtoties. Velak nonāk šī lieta pie izmeklē-
šanas tiesneša, bet tas redz, ka nav itin nekādu ap-
vainošanas materiālu. Prokurors ir neveikla stā-
voklī. Tas saka, lai dodot kaut ko_; tāpat iekšlietu
ministrs — „dodat taču kaut ko, citādi visiem mums
blamāža". Izmeklēšanas tiesnesis sak baidīties pat
pazaudēt savu vietu, ka nav varējis neko_ atrast.
Visas arestētās personas tagad ir atsvabinātas, iz-
ņemot dažus cilvēkuspret kuriem ari nekādu ap-
vainojumu nav. Tā gāja ar to lietu, kuru pilsoniska
prese izpauda par ļoti skalu, par_ briesmīgi lielu no-
ziegumu, kāds gatavojies pret mušu valsti, pret mu-
šu valsts svarīgākām aizsardzībasiestadem. Es ar
to negribu teikt, ka mums nav jabut nomoda par to,
kas ap mums notiek, kas notiek ar mušu arsenāliem,
ar cietokšņiem, ar ieroču glabātuvēm. Nebūt ne.
Nevar ari apgalvot, ka nav cilvēku, kuriem ir ļaun-
prātīgi nodomi pret mums; ka nebūtu ari tādas '
valstis, kuras ieinteresētas pret mums, to es negri-
bu teikt. Bet es tikai gribu aizrādīt, ka mušu ap-
stākļos mūsu politiskā apsardze ar savu atbildīgo
vadītāju ir ievadījusi un inscenējusi tādas lietas, ku-
rām nav bijis nekāda pamata.

Tālā es gribu noradīt uz sociāldemokrātiskas
frakcijas deputātu lietu, sakarā ar kuru tika izdarīta
izmeklēšana politiskā apsardze, kura konstatēja, ka
bijušā politiskās apsardzes priekšnieka rīcība sasto-
pamas vieglprātības un noziedzības pazīmes. Pro-
tams, pēc tam, kad šo lietu atklāja, viņas nopietnas
sekas atkrita. Bet kļuva redzama visa_ ta paviršība,
kāda bij sastopama pie tik augsta ierēdņa, kāds ir
politiskās apsardzes priekšnieks un kurš visus rīko-
jumus saņem no iekšlietu ministrijas

^
un rīkojas sazi-

ņā ar viņu. Vajaga būt ļoti vieglprātīgam, lai kāptu
Veckalna bēniņos un rakņātos pa viņa kastēm, ve-
ciem papiriem un grāmatām un lai sekotu mušu de-
putātiem. Tā ir neproduktiva nodarbošanās. Se-
višķi lieli nopelni šīs lietas sekmēšana ir Arvedam
Berga kungam „Latvī", kad viņš pirms 1. maija, tai-
sīdams attiecīgo štimungu saviem zeļļiem, vairāk-
kārt rakstīja, ka pie. Veckalna bēniņos esot atrasta
kaste ar pipkām. Jūs ziniet, ka tas nav konstatēts.
Ja tās būtu atrastas, tad ne Bergs vien par to rakstī-
tu, tad rakstītu visi. Bet citi, ka ari viņi nav gribē-
juši šīm tenkām sekot, tomēr neuzdrošinājās, jo ta
bija absolūta melu ziņa. Ar to tika noradīts tas
ceļš, pa kuru politiskai apsardzei un iekšlietu reso-
ram pēc Berga domām savu politiku vajaga virzīt,
tas ir p r o v ok a c i j a s ceļš.

Beidzot es gribu aizrādīt uz vienu pavisam skan-
daliozu gadījumu,kurš presē nav nācis tapec,ka viņš
loti skandaliozs. Tā ir kāda afēra, par kādu loti lie-
lu teroristu un komunistu spiegu organizāciju ne ti-
kai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs. Kad nu saka-
rā ar Veckalna lietu Āboltiņa stāvoklis bija satrici-
nāts, tad pats par sevi saprotams, Āboltiņakungam
kā politiskās apsardzes priekšniekam gribējās tai-
sīt pavisam jaunus lielus atklājumus un palikt ne-
mirstīgam, vismaz pie tam aprindām, kuram viņš
politiski simpatizēja; un rēķinoties ar to, ka viņš tik
un tā tiks atlaists no politiskas apsardzes, lai tad
vismaz dzīvo viņa darbi, citiem vārdiem Āboltiņa
kungs gribēja taisīt lielu karjeru. Bet ka viņš to da-
rīja? Viņam jau agrāk no Latgales kāds students
Lūsis bij ziņojis, ka viņam esot iespējams atklāt vie-
nu ļoti svarīgu sazvērnieku organizāciju, kurai visa
Latvijā esot dziļas saknes, kurā skaitoties pagajdam
ap 40 personas, no visām lielākām Latvijas pilsētām.
Šo organizāciju viņš nosauc par teroristu-spiegu or-



271 Latvijas Republikas Saeimas V. s esijas 9. sēde 1924. gada 14. m a i j ā. 212

ganizaciju; šīs organizācijas plāni esot loti lieli: uz-
spridzināt mūsu vienīgo kara kuģi „Virsaiti", uz-
spridzināt arsenālu, Daugavgrīvas cietoksni, mūsu
pulvera pagrabus Rīgā un citur, tā kā redzat, draud
vislielākās briesmas. Lūsis griežas pie Āboltiņa
kunga dēļ naudas un uzdodas kā šīs slepenās orga-
nizācijas kurjers. Uzdod vēl citus savus dalībnie-
kus, vadošās personas, viņas galveno priekšstāvi un
sekretāru, no kuriem viens esot krievu sūtniecībā.
Vārdu sakot, visi gali ved tur, kur viss tas šaubīgā-
kais ir sagaidāms. Pats šis tā saucamais „kurjers"
beidzot no Latgales pārceļas uz Rīgu, iegūst sev la-
bāku vietu, labāku stāvokli un labāku algu. Un tad
nu katru dienu braukā apkārt it kā pa Latviju un
vadā sev līdz veselām pakām zīmītes priekš nozie-
dzīgās organizācijas dalībniekiem, saņemtas itkā no
slepenās organizācijas sekretāra. Ar katru zīmīti
Lūsis, pirms viņas nodošanas adresētam, iegriezās
politiskā apsardzē, paņem krietnu sumu naudas, liek
to nofotografēt un Āboltiņa kungs tās visas rūpīgi
krāj savā naudas skapī, jo nedrīkst pat saviem ie-
rēdņiem rādīt šo loti svarīgo „lietu". (Smiekli pa
kreisi). Protams, ka Birznieka kungs visu to zin,
bet vai tad Birznieka kungam ari nebūtu patīkami
atklāt kādu sevišķi svarīgu sazvērnieku organizāci-
ju, jo kuram tad valstiskam cilvēkam negribēsies
glābt Latviju no briesmām. (Smiekli pa kreisi).
Protams, intereses Lūsim, kā „slepenam kurjeram"
ar Āboltiņa kungu drusku saduras. Lūsis grib sa-
ņemt vairāk naudas un lietu vilkt garumā, bet Ābol-
tiņa kungs, manīdams, ka drīz būs jāatstāj vieta, iz-
iet uz to, lai lietu paātrinātu un organizāciju likvi-
dētu. Bet Birznieka kungam šinī momentā rodas
ideja, ka ari priekš 1. maija šī lieta var loti labi no-
derēt. (Jautrība pa kreisi). Viņš ziņo avizē, ka
draudot uzbrukumi un provokācija no komunistu pu-
ses. Es negribu viņam to pārmest, varbūt Āboltiņa
kungs viņu pilnīgi maldinājis, ka draudot uzstāšanās
no komunistu puses. Bet lieta iet savu gaitu un pa-
tiešām Āboltiņš panāk to, ka 1. maija priekšvakarā,
ja nemaldos, naktī no 27. uz 28. aprili tiek izstrādāts
vesels kratīšanas plāns priekš kādiem 30—40 cil-
vēkiem dažādās Latvijas malās: Rēzeknē, Bolvos —
Latgalē; Rīgā kādās 20 vietās, Jelgavā, Liepājā,
Ventspilī. Tiek sūtīti ar valsts līdzekļiem automo-
biļi ar aģentiem, ar vārdu sakot, „strādā". Āboltiņa
un Birznieka kungi gaida pie telefona, ka nu nāks
vissvarīgākais, kas kādreiz Latvijā ir bijis. (Smiekli
pa kreisi). Jelgavā, kāds pazīstams izmeklēšanas
tiesnesis gulējis ar diloni slims, pilnīgi uz nāves gul-
tas, viņš izcelts, izbakstītas visas sienas, gultas, at-
rautas tapetes, ar vārdu sakot, taču vajaga atrast
kautko. Āboltiņa kungs jau savā laikā palielījies:
„redziet, maksā gan dārgi šī lieta, apmēram
200—300.000 rubļu, bet tad nu ari būs senzacija!
Nu, un bij tas, ka saveda Rīgā tanī naktī kopā 15—20
arestetucilvēku, no Rīgas un citām malām. Un ko
jus domājat, kas tur ir atrodami starp šiem cilvē-
kiem? Atrodami daži no zemnieku savienības ļau-
dīm, no kristīgiem nacionālistiem (Smiekli pa krei-
si), daži izmeklēšanas tiesneši, teoloģijas studenti.
Nu izrādījās, ka ne pie viena nekas «noziedzīgs" nav
atrasts. Pratina, pratina —neviens neatzīstas. Otrā
diena sanāk piederīgie pilnas politiskās apsardzes
telpas, visi uztraukušies. Dažiem gan bijusi tā dū-
ša nemaz neiet līdz arestētajiem, zinot, ka nekādi
apvainoļumi pret viņiem nevar būt. Nu stāvoklis
priekš Āboltiņa kunga kļūst diezgan neveikls. Ko
iesākt? Sak runāt par to, ka vienu otru vajadzētu
fiziski iespaidot, lai atzīstas, bet pie tagadējiem ap-
stākļiem tomēr nav uzdrošinājušies. Tā tad patei-
coties mušu iespaidam uz valdību,- jūsu ļaudis (rāda
uz zemnieku savienību) ir paglābti no piekaušanas.

/-

Par nožēlošanu jāsaka, ka mūsu iekšējā politika zem
jūsu iespaida ir nonākusi tai stāvoklī, kuru tiešam
var apzīmēt par Dr. Orientācija sīkiem feļetoniem.
Man jāatzīmē vēl, ka visa šī afēra ir_ radusies pirms
6 mēnešiemun tikai atrisinājums

^
ir nācis tagad. Po-

litiskās apsardzes vadība, nostādīta šādā neveiklā
stāvoklī, neatrada neko citu, kā aicināt pašu kur-
jeru" Lūsi, sauktu Rozīti, lai viņš kaut ko paskaidro
un pierāda par šo organizāciju, kurai nav atrastas ne
spridzināmās vielas, ne proklamācijas, ne cits kas.
Tas saka, ka, varbūt, te ir nodevēji un ka_ ar «pli-
kām rokām" jau nevarot domāt izspiest kādu atzī-
šanos. Bet, kad redzēja, ka lieta paliek šaubīga,
sāka uzstāties pret šokungu pašu un nu tad viņš pa-
teica: „Man vajadzēja naudasun tamdēļ es visu to
lietu izgudroju. Nekādas organizācijas patiesībā
nav." Izrādījās ari, ka arestēto Lūsi visi pazīst.
Viens ar viņu priekš diviem gadiem dzīvojis kopā,
otrs priekš 3 gadiem, cits priekš pusgada. Izrādās,
ka viņš visus savus pazīstamos iegāzis, uzdodams
tos par „sazvērnieku organizācijas dalībniekiem",
kuri uzsperšot gaisā «Virsaiti", un mūsu pulveru
pagrabus. Ari kādas zemnieku savienības avīzes re-
daktors Jelgavā ir ticis izkratīts. Tā lieta beidzās
ar to, ka šī sfēra tika atklāta. Pēc 4—5 dienām no-
sēdēšanas, nevainīgie pilsoņi tika atsvabināti un
protams tika arestēts pats afērists Lūsis, iesēdinot
viņu cietumā. Viņš ir kāds students, kurš savā lai-
kā, cik man tās ziņas, ir stipri simpatizējis komu-
nistiem. Ir vēl otrs afērists pie tās pašas lietas, kurš
bija viņa tuvākais pabalstītājs un draugs, tas ir kāds
Nacionālā kluba sekretārs Lapiņš, kas bijis labs
draugs Ponem, dzīvojis ar Poni vienā dzīvoklī. Ari
šis tika arestēts, kā viens no afēristiem, kurš ir pa-
līdzējis izvest šo afēru un visus fantastiskos plānus.
Ari par šoLapiņu ir ziņas kā par bijušu komunistu.
Man jāpiebilst vēl, ka raksturīgi šinī lietā ir tas, ka
mūsu iekšējās politikas vadītāji neesot uzdrošināju-
šies šo Pones draugu tā uz reizi arestēt. Esot ilgi
apdomājušies, vai tā var Ponem tik tuvi' stāvošu
draugu uz reizi ķert ciet, neskatoties uz to, ka viņš
ir izrādījies par afēristu. Tas raksturo to, ka mūsu
iekšējās politikas vadītāji attiecībā uz tādām perso-
nām nav bijuši pietiekoši stingri, bet ir bijusi ārkār-
tīga paviršība un kūtrība, ka kādam 20 gadus vecam
zēnam uzticējušies, palaidušies uz viņa fantastiskām
ziņām, izbraukušies ar valsts automobiļiem, iztērē-
juši kādus 300.000 rub. valsts naudas un galu galā
iznākums nekāds nav bijis. Es gribētu jau-
tāt labajam spārnam, vai jums ir iemesls
uztraukties, ka esam jūs atsvabinājuši no tāda
politiskās apsardzes priekšnieka un no tāda iekšlie-
tu ministrijas vadītāja, kuru pajumtē varēja notik-
ties tādas lietas? Šinī lietā bez tam ir zināms ko-
misma un sīkā feļetona moments. Bet priekš šī sīkā
feļetona un tamlīdzīgām lietām vajaga atrast kādu
citu nevainīgāku vietu un nemēģināt šo savu slimo
greizo fantāziju izmēģināt pie nevainīgiem Latvijas
pilsoņiem. Kāds no šīs lietas varētu būs slēdziens.
Slēdziens, man liekas, ir tas, ka Birznieks un Ābol-
tiņš turpinājuši mūsu iekšējo politiku gluži tādā pat
virziena, ka viņu priekšgājēji. Es ar šiem pāris
spilgtākiem piemēriem devu pietiekošu ilustrāciju,
iekškam pastāv visa šī «nevainojamā", pēc jūsu do-
mam iekšējā polļtika un viņas paņēmieni, bet jums
ari vajadzētu būt skaidrībā, ka par tādiem ceļiem
mes turpmāk iet nevaram. Mēs prasām noteiktu
demokrātisku politiku, tāpat prasām godīgu politiku,
mes negribam ja mušu valstī pastāvētu zināmas ie-
stādes, kuras pašas par sevi varbūt nebūtu tik ļau-
nas, bet tiek izlietotas tādiem uzdevumiem, par ku-
riem_ runāju. Tāda politika ir ne vien kaitīga iek-
šiene, bet kaitīga ari uz ārieni. Ja katru dienu pa-
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radās ziņas, itka taisās pulveru pagrabus uzspert
gaisa, tad jauizliekas, patiešam, ka visa mūsu valsts

. sež uz kādiem pulveru pagrabiem. Vai tādu poli-
tiku piekopjot mušu valsti var nostādīt drošā stā-
voklī? Un es domāju, ja ari jūs no labā spārna gri-
biet citādu politiku nekā mēs, varbūt daudz konser-
vatīvāku, pat reakcionāru, tad tomēr jums nebij ie-
mesla uztraukties šo personu dēļ, kuras pašreiz no
iekšlietu resora vadīšanas un politiskās apsardzes
ir aizgājušas. Mūs neapmierina ne Martinsona, ne
Kvieša, ne Arveda Berga ne ari Aboltiņa-Birznieka
politika. Mēs uzstājamies principieli par citu poli-
tiku un taisni tādēļ mēs balsosim par iekšlietu mini-
strijas budžetu, ka šīs personas tur vairs iekšā
nav.

«•* Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-

//tfPutatu kungi! Es jums nevarēšu sniegt tik intere-
7j > šautus ziņojumus, kā to darīja Rudevica kungs.

J (Starpsauciens.) Es pilnīgi piekrītu ari tam starp-
saucienam, ka nav vērts to darīt, bet es turu par
vajadzīgu pakavēties pie tās iekšlietu politikas situ-
ācijas, kāda patlaban ir un atzīmēt to starpību, kāda
pastāv starp Goldmana kunga citējumu, kā to «sa-
prot'^ Rudevica kungs un starp to, kādu patiesībā
aizstāv pilsonība, resp. zemnieku savienība. Izejot

, no tā stāvokļa, ko mums paskaidroja Rudevica kungs
un ko mēs redzam faktiski notiekam, nav šaubu, ka
uz sociāldemokrātu spiedienu iekšlietu ministrs ir
aizgājis. Tas nevienam nav noslēpums, vai nu tas ir
noticis šādu vai citu iemeslu dēļ. (Starpsauciens.)
Vai pilsonība aizstāv provokāciju, tas ir cits jautā-
jums. (Starpsaucieni.) Es to neesmu dzirdējis. Un ari
no Goldmana kunga šīs dienas runas nevar spriest,
ka viņš aizstāvētu provokāciju. Goldmana kungs ļoti
noteikti teica, ka zemnieku savienība nevar balsot
par iekšlietu ministrijas budžetu, kamēr mums nav
zināma tā persona,kas stāvēs resora priekšgalā. Vai
tā būs tāda,kā to domāja Rudevica kungs, vai citāda,
to mēs nezinām. Fakts ir tas, ka Birznieku jūs esiet
dabūjuši prom, minļstri, kas 5 gadus rūpējies par mū-
su valsts drošību. Šo5 gadu laikā valsts ir iztīrīta no
dažādiem ienaidniekiem i no labās, i no kreisās puses
un drošības ziņā nostiprināta. Nākt uz katedra un
izstāstīt kādu diezgan sapiparotu stāstu, kā to darīja
Rudevics un no tā taisīt slēdzienu par iekšējopolitiku,
tas ir mīksti izsakoties, naivi un ar to pārliecināt ne-
var. No 5 gadu darbības izņemt vienu faktu un pat
ja viņš būtu pārbaudīts, tad taisīt slēdzienu, ka iekš-
lietu ministrs neder, ir nevietā. Atļaujiet man teikt,
kā iekšējo politiku'vediet jūs kreisie sociāldemokrāti.
Redziet, tik tālu jūs demokrātisko centru jau esiet
dabūjuši zem savām kājām, ka jūs viņiem acīs variet
tādas lietas teikt. Tas jums dara godu, jo jūs esiet
mācējuši savu politiku vest tā, ka tie kungi tikai mēmi
te drīkst noklausīties un nokāruši galvas noskatās, ka
jūs viņiem metiet pliķi pēc plika. Kas ir tas vadošais
motivs Rudevica kunga argumentācijā? Tas ir tas,
ka sociāldemokrāti aizstāv tādu politiku, kura iziet
uz demokrātisku reformu izvešanu, demokrātijas aiz-
stāvēšanu. Tagad runāsim par to, kur mēs esam vie-
nis pratis un par to, kur mūsu domas šķiras. Vis-
pirms vienosimies par to, ka mums, pilsoņiem, jē-
dziens provokācija stāv tik tālu, ka par to nemaz ne-
var runāt. Mēs aizstāvam tādu iekšlietu politiku,
kura rīkojas bez provokācijas. Runāsim tālāk, vai
tagadējā iekšlietu politika aizstāv demokrātiju. Ja
Rudevica kungam, sociāldemokrātijai un līdz ar to
demokrātiskam centram pats jēdziens — demokrā-
tija — ir galvenais, tad mums celi te šķiras. Mūsu
galvenais mērķis un nolūks ir tautas labklājība, pēc
iespējas lielāka iedzīvotāju vairuma labklājība. De-
mokrātija ir tikai līdzeklis, kā to labklājību sasniegt
un/rhes demokrātiju aizstāvam kā līdzekli, ar kuru

•
varam visvairāk panākt. Pārprast to var tikai poli-
tiski analfabēti. Kam tas nav skaidrs, lūdzu, palasiet
par to politiskā literatūrā, un jūs atradīsiet tur vaja-
dzīgos pamatojumus. Nevar apstrīdēt, ka labklājība
sasniedzama ne tikai demokrātijas ceļā un tāpat es
nemaz negribu teikt ,ka bez demokrātijas tikai provo-
kācijas ceļā. Vēl ir loti daudz citu ceļu, pa kuriem
var nonākt pie tautas labklājības. Ņemat par pie-
mēram ierobežotu demokrātiju. (Saucieni pa kreisi:
„Ah!") Bē. (Jautrība.) Es neesmu aizstāvis priekš
tādas sistēmas, bet ja man ir jāizskaidro jautājumi,
tad es to daru. (Sauciens pa kreisi.) Ja Jūs, Kal-
niņa kungs, gribiet iestāstīt, ka es esmu Niedras aiz-
stāvis, tad to Jūs varbūt varat stāstīt savā ģimenē,
un tā Jums varbūt ticēs, bet es to neticu. (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Ja Jūs gribat mācīties, tad es varu
Jūs mācīt, bet šinī augstā namā ne, — tas ir par dār-
gu. Tā tad redzat, mēs uzskatam demokrātiju nevis
kā mērķi, bet kā līdzekli, lai sasniegtu vislielāko tau-
tas labklājību. Tāds ir mūsu ceļš, un ja Rudevica
kungs par to nerunā, tad kāpēc viņš to nedara. Viņš
par to nerunā tāpēc, ka Rudevica kungam, kā sociāl-
demokrātam, ir no svara tikai kailais demokrātijas
princips. (Saucieni pa kreisi.) Tā tad, mūsu mēr-
ķis ir vienlīdzīga izturēšanās pret strādniekiem un
pilsoņiem un vēl kas, par to jūs ne vārda neminējāt,
t. i. nilsonu miers un drošība. Jūs, aizstāvēdami savu
demokrātiju, neteicāt nevienu vārdu, vai ir vajadzīgs
miers un vai ir vajadzīga drošība pilsoņiem vai ne.
Redzat, šis ministrs no demokrātiskā centra, kas
mums nav jāaizstāv un kuru jūs padzenat, tas loti
daudz ir darījis priekš tam lai jūs, kungi, pa kreisi,
varētu sēdēt šai augstā namā. Viņš ir pielaidis kļū-
das, to es negribu apstrīdēt, to ari viņš atzina pāris
dienas atpakaļ, bet nevar viņu apvainot uz tik naiva
stāsta pamata, kā to dara Rudevics. Tā tad redzat,
mēs varam iet ar sociāldemokrātiem kopā, aizstāvot
vienlīdzīgu izturēšanos pret strādniekiem un pilso-
ņiem, bet mūsu celi šķiras tur. kur mēs aizstāvam
pilsoņu mieru un drošību, bet jūs to darīt negribat.
To mēs gribam darīt ar visiem godīgiem valsts rīcība

' esošiem līdzekļiem. Es lūgtu to atcerēties vi siem
n™nentiem. kas kāps uz šī katedra un nelikt savus
vārdus man mutē. Es atkārtoju, ar visiem godīgiem
un likumīgi atļautiem līdzekļiem. Tālāk Rudevica
kungs, kad vmš runāja par savu iekšējo politiku, ko
viņš domājās esam sasniedzis ar demokrātiskā centra
palīdzību, neminēja nevienu vārdu par to, kas ari krīt
svarā pie iekšlietu ministrijas budžeta un iekšējās po-
litikas, t. i. par mašumu aizstāvēšanu. Nevieba vārda
nebija par to. Es saprotu, ka tas no sociāldemokrātu
redzes stāvokļa nav svarīgs, jo viņu principi un teori-
jair citādāki. Bet tam vajadzēja būr svarīgam priekš
demokraitskā centra kā pilsoniskās partijas. Tāpat
no zemnieku savienības ir noteikti jāpastrīpo,ka mū-
su iekšējā politikā ir no svara privātīpašuma un liku-
mības aizstāvēšana. Bez šiem pamatiem nebūs ie-
snē.iams sasniegt kauču ari minimālo labklājību priekš
strādnieku masām, ko citādi varētu sasniegt. To rāda
piedzīvojumi, un tāpēc īpašums ir jāaizstāv. Tādēļ
īd Rudevica kungs tā izsakās un no ceribr nenāk ne-
viens, nenoskaidro ™Htiku, kādu viņi tur-māk grib
vest, tad ir jautājums, kā skatās tagadējā koalicijā uz
Miprāko stuti īpašuma aizstāvēšanā, uz aizsargiem.
Vai varbūt ari tas viņiem neizliksies tāds feleton-
veidīgs stāsts, kādu cēla priekšā Rudevics. Var jau
atrast vienu otru aizsargu, kas nav derīgs un taisīt
tad neloģisku slēdzienu, ka visa lieta neder. Tā tad
otrs moments, kur mūsu celi šķiras ar sociāldemokrā-
tiem, ir tas. ka mēs prasām no iekšējās politikas īpa-
šuma aizstāvēšanu un visu to likumu aizstāvēšanu,
kas nodrošina īpašumu. Tas ir nepieciešami no
svara. Ja tagad nāk vēl tālāk no kreisās puses
un iesāk polemiku ar avizēm, kā to darīja
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Rudevica kungs, kurš nolasīja vienu «Brīvas
Zemes" numuru, tad ko tas dod? Ja mes,
Rudevica kungs, paņemtu vienu «Sociāldemokrāta"
numuru un_ot.ru «Liepājas Strādnieku Avizes" nu-
muru, ko Jūs paši parakstiet un izlasītu no šīm avī-
zēm, kā viņas novērtēti, maija notikumus, tad kuru
novērtējumu Jūs atzītu par savu, vai to, kuru Jus aiz-
stāvat Liepājā, vai to, ko Jus aizstāviet Rīga. Nu,
redziet, kā var nākt ar tādiem argumentiem no avi-
zes un no viena tāda kronikas ziņojuma avizē taisīt
slēdzienu par politiku, kā par to var runāt nopietna
frakcija? Rudevica kungs pats konstatēja, ka tas
lietas politiskā apsardzē, par kurām viņš_ runāja, ir
iesākušās jau sen, mēnešus 6 vai vēl vairāk atpakaļ,
Rudevica kungs ir sēdējis klāt un ir dzirdējis, ko
iekšlietu ministrs vairākas reizes ir runājis, bet vien-
mēr viņam mēle ir bijusi piesieta un viņš nav va-
rējis runāt par to, izņemot šodien, kad ministra vairs
nav. Jūs, Rudevica kungs, nākat un runājat tad,kad
Jūs droši zināt, ka Birznieks vairs nenāks un neatbil-
dēs. Man ir dziļa pārliecība, ka jaBirznieks vēlsē-
dētu ministru solos, tad Jūs šodien tā nebūtu runāju-
ši. Tad mēs būtu dzirdējuši ari tā stāsta otru pusi,
tagad turpretim mēs to nedzirdēsim. (Starpsaucieni
pa kreisi.) Tāpēc, ja te notiek kāda brīnīšanās, kā
Goldmanis ir varējis nostādīt lietu tā. ka janav Birz-
nieka, tad mēs par budžetu nebalsojam, tad man gri-
bās pateikt, ka Birznieka aiziešana priekš mums no-
zīmē jau tā sliktas valdības vēl lielāku pasliktināša-
nos. Mēs nedzirdējām ne no kreisiem, ne no demo-
krātiskā centra nevienu aizrādījumu par to, kā būs ar
īpašuma aizstāvēšanu, kas būs ar miera un drošības
uzturēšanu valstī. Tāpēc mēs nevaram par šo bu-
džetu balsot, jo tā neaprakstītā tukšā vieta iekšlietu
ministrijā mums nedod ne mazāko garantiju. Tāpēc
jūsu uzbrukumi, kas ir vērsti pret zemnieku savienī-
bu, novēršas pilnīgi blakus un ja tie kādu ķer, tad
ķer demokrātisko centru un neko citu, jo jūs uzstā-
jāties pret viņa ministri. Pēdējais, ko es gribētu
teikt — nedomāju to ļaunā, bet labā nolūkā — ir tas,
ka ja te tik daudz debatē par iekšlietu politiku, mēs
sagaidām, ka no demokrātiskā centra, kas nes gal-
veno atbildību šinī gadījumā, ņems kāds vārdu un
noskaidros, ko nozīmē viss tas, ko te teica Rudevica
kungs, ka notikšot iekšlietu ministrijas tīrīšana no
sēnalām un vai tās divas sēnalas, Birznieks un Ābol-
tiņš, būtu viss, vai būs daudz vēl tādu «sēnalu"? Man
liekas, neatkarīgi no partiju viedokļa tas būtu no ļoti
liela svara visai valsts politikai, ja no demokrātiskā
centra kāds noskaidrotu, vai mūsu iekšējā politika
ies tādā virzienā, par kādu runā kreisie sociāldemo-
krāti, vai demokrātiskais centrs atradīs citādu izeju.
Es lūgtu, kungi, no opozīcijas grupām nedomāt, ka
viss tas, ko demokrātiskais centrs varētu mums šai
ziņā teikt, būtu jāuzņem ar ticību un paļāvību. Bet
tas būs pierādījums, cik demokrātiskā centra vārdi
saskan ar viņa darbiem. Tikai no demokrātiskā cen-
tra darbiem noskaidrosies turpmākā viņa politika.
Šinī ziņā zīmīgi ir Rudevica kunga vārdi vienā no
pēdējām sēdēm, kur uz manu starpsaucienu, ka var-
būt demokrātiskā centra vīri drīzi var atrasties pie
niedristiem, Rudevics paraustīja plecus un teica:«Nu,
no demokrātiskā centra to var sagaidīt". Beidzot šo
īso raksturojumu attiecībā uz iekšlietu ministrijas bu-
džetu, man jāsaka, ka pie vislabākās gribas mēs par
šo budžetu nevaram iestāties. Iekšlietu politikā no-
tiek lūzums un tieši diametrāli pretējā virzienā tam,
kas ir ticis darīts visos piecos valsts pastāvēšanas
i,ados. Ja tagad nāk no kreisās puses un piediedz
klāt šim lielam iekšlietu politikas jautājumamfeleto-
nisku stāstu par provokāciju, tad izskaidrot šo lū-
zumu ar šo provokāciju nekādā ziņā nevar. Te ir
vajadzīgi svarīgāki izskaidroiumi, kas rādītu, kur ir

šī lūzuma iemesls. Vai tas ir politiskas dabas iemesls,
vai tikai sīka, nožēlojama andelešanas starp demokrā-
tiskā centra apvienību un kreisiem sociāldemokrā-
tiem Tas dos iespēju objektīvi novērtēt, cik dzīli
demokrātiskais centrs sociāldemokrātu kalpība ir
iestidzis. (Starpsauciens. A. Veckalns no vietas:
«Tas bija jūs labākais lietas koks!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Saklājam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Gienī-V Ļ

jamie deputātu kungi! Ja ari augstais nams apsprie/ 5
žamo budžetu gribētu dot iekšlietu resoram, tad to-
mēr patlaban mēs to nevarētu darīt, jo_ līdz šim nav
vēl zināms, kas būs šī resora priekšgala un kāda po-
litika tiks uz priekšu ieturēta. (Starpsauciens.) Mums
Rudevica kungs gan mēģināja stāstīt, kādai taijabu-
tot,bet daudz skaidrības tomerariviņš šai jautājuma
nedeva. (Starpsauciens.) Varbūt Jus, Radziņa kungs,
ziniet kāda tā būs uz priekšu. Man turpretim pagai-
dām tā ir grāmata ar 7 zīmogiem, kamēr iekšlietu mi-
nistrijai nav paredzēts viņas vadītājs. Mums tagad,
kā to augstam namam paskaidroļa viens no valdības
frakcijas runātājiem, ir gan zināms, kāda iekšlietu
resorā ir bijusi šī politika aizgājuša ministra laika.Un
tie fakti, kurus Rudevica kungs te pieveda, it nekādu
uzticību nevar iedvest pret_ politiku, kāda ir bijusi
piekopta līdz šim. Par to, kāda bus šī resora politika
nākotnē, par to mēs līdz šimspriest nevaram. Rude-
vica kungs teica,ka viņi,kreisie sociālisti, esot panā-
kuši līdzšinējā ministra aiziešanuun panākuši, ka tā-
di fakti, kuri kompromitējuši mušu valsti, pec viņu
domām neatkārtošoties. Bet kādas var but augstam
namam garantijas, ka uz priekšu Rudevica kunga ti-
cība piepildīsies un ka šī politika tiešam tiks ievadīta
vēlamās sliedēs, ka tiks ieturēts miers un drošība,
ka tiksim pasargāti no dažādiem huligānisma paņē-
mieniem,kas noticies diemžēl ne visai sena pagātne?
Varētu jau taisīt slēdzienu, ka ja līdzšinējas nevēla-
mas politikas dēļ viņas vadītājs_ ir_aizgājis prom, ka
līdz ar to jāsagaida, ka nākotnē tāuzlabosies. Bet
vai ar to ir pierādīts un vai tā ir zināma garantija, ka
uz priekšu tas tiešām tā ari būs? Taču ne. Tālab
diemžēl mums ir diezgan grūti pieslieties Rudevica
kunga optimismam un ir grūti ticēt, ka iekšlietu mi-
nistrijas politiku nākotnē vadīs vēlamā garā. Kad te
nesen mums nācās apspriest maijanotikumus, tad mes
redzējām, ka netikai iekšlietu ministrs bija vainīgs pie
elementāro pilsoņu tiesību apcirpšanas un apgraizī-
šanas, bet gan viss kabinets, jo viss kabinets bija
sankcionējis to politiku, kuru izveda iekšlietu ministrs.
Vēl vairāk. Šo politiku bija sankcionējušas ari visas
tagadējāskoalicijas partijas, Jā, kādas tad gangaran-
tijas pēc visa tā var būt, ka nākotnē tiks ieturēta tie-
šām tāda linija, kurā ir ieinteresēta visa mušu valsts
dzīve? Acīm redzot, ka šo garantiju nav. Kajekš-
lietu resorā tiks izvesta politika, kāda būtu vēlama
Latvijai, par to nekādu liecību nedod ari tagadējas
koalicijas attālākā pagātne. Atcerēsimies pagājuša
gada notikumus, kur taču ari iekšlietu resora priekš-
galā stāvēja ministrs no tās partijas,kura tagadpatie-
sībā sastāda valdību. Šī kunga politika nekādi ne-
bij tāda, kura nestu zemei mieru un kārtību. Ari
toreiz patiesībā virspirms nāca atklātībai zināmi tādi
soli"no iekšlietu resora vadītāja, kuri uztrauca sa-
biedrības prātus. Šie soli veda un pamudināja uz
nekārtībām, kādas vēlāk ari notika.

Šogad mums nācās pie interpelacijas atkal kon-
statēt, ka pati valdība bij vairākkārt pati paniku cēlu-
si un ka tad, kad panika draudēja izvērsties par no-
pietniem notikumiem, tad valdība sabijās un noliedza
gājienus. Man šķiet, ka pagātnes fakti ir pārāk no-
pietni, lai ar viņiem nerēķinātos un lai augstais nams
varētu atvēlēt budžetu tukšai vietai. Atliek viens
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celš_— nogaidīt, kamēr iekšlietu resora priekšgalā
nostādīs atbildīgu ministri. Tad varēs spriest, vai
viņam var dot līdzekļus jeb ne. Ievērojot šos motī-
vus, mazinieku frakcija pie iekšlietu ministrijas bu-
džeta nobalsošanas atturēsies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
*V^ F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
J/L tautas vietnieki! Te mēs dzirdējām divus runātājus

no opozīcijas, kuri centās motivēt savu stāvokli pret
valdību un šinī gadījumā nret iekšlietu ministriju. Bet
par dziļu nožēlošanu jākonstatē, ka šī motivācija pie-
rādīja, ka abas divas šīspartijas neprot atbildīgu opo-
ziciju vest. Tas pierāda, ka viņas nav bijušas derī-
gas ari pozīcijas darbam, lai gan viņas ar to līdz šim
tik vareni lepojās. Apskatīsim katru atsevišķi no
šiem lideriem. Sāksim ar Klīves kungu. Ja noklau-
sāmies viņa runā, tad, bez šaubām, vispārīgi ņemot,
tā runa bija diezgan neinteresanta, izņemot vienu
interesantu vietu. Ja grib principiem' opoziciju vest
pret kādu valsts resoru, tad vajaga pievest vismaz
kādus datus, kādus motivus savam stāvoklim resp.
savam politiskam virzienam. Noklausoties Klīves
kunga garo runu, varam taisīt tikai vienu slēdzienu,
un proti, mēs pateicamies Klīves kungam par to val-
šķīgo vaļsirdību, kuru viņš no šī katerda izrādīja.
Proti, ka Latvijā demokrātija novecojusies, ka ir va-
jadzīgs ierobežot mūsu demokrātiju. Tā kā te nāca
stipri asi starpsaucieni no manas frakcijas, tad Klī-
ves kungs nepaguva izteikt resp. paguva noslēgt šo
politisko doktrīnu, kādā veidā zemnieku savienības
frakcija Latvijā tagad pēc 5 gadu pastāvēšanas uz-
stāda jaunu projektu demokrātijas ierobežošanai.
Acīm redzot, šī demokrātijas ierobežošana jau
instinktīvi, psicholoģiski pēc tam, kad zem-
nieku savienības frakcija atrodas tikai nedau-
dzus mēnešus ārpus valdības, izpaužas un
gaida laiku viņas politiskai formulēšanai. Po-
litika ļoti laba ir atklātība. Tāpēc mēs pateica-
mies loti Klīves kungam par šo vaļsirdību, ka kopš
nedaudziem mēnešiem zemnieku savienības frakcija
vairs neatzīst demokrātiju Latvijā, kāda viņa izpau-
žas tagadēja satversmē, bet grib panākt Latvijas
satversmes grozīšanu, resp. ierobežot demokrātiju.
(Meierovica starpsauciens.) Ja Meierovica kungs
šoplatforomu netaisās pieņemt un nav pieņēmis, tad
acīm redzot šī demokrātijas ierobežošana izpaužas
citāda ceļa un ar citiem līdzekļiem. Laikam šie lī-
dzekļi un ceļi domāti kā vesela sistēma un programa
ar tām neveselīgām, nelikumīgām un psicholoģiski
atbaidošām parādībām, kuras tagad sāk Latvijas
valsti parādīties. Acīm redzot šī zemnieku savienī-
bas oficiāla politika ir tā, kura izpaužas sekošās pa-
rādības :_ Proti, tamlīdzīgas parādības, kādas centās
ievest mušu armijā pulkvedis Kūka kungs, kādas mū-
su sabiedriska dzīvē centās ie,vest nažu varoņi no
nacionālā kluba, kādas ar faktisKu spiedienu, ar zinā-
mu faktisku darbību resoros centās izdarīt daži valsts
darbinieku ar faktisku spiedienu ierobežot demokra-

^
tiju. Ja tāda ir jūsu demokrātijas ierobežošanas po-v litika, Jad ta jums ir atstājama, atstājama līdz nāko-
šām vēlēšanām_ jomēs esam tai pārliecībā,ka tās ap-
rindas, kuras_ jus reprezentējat, vismaz Latvijas tu-
rīga zemniecība, tamlīdzīgu politiku nosodīs, jo tam-
līdzīga politika viņiem nevar garantēt to, kas būtu
visvairāk vajadzīgs, proti, valsts saimniecisku atjau-
nošanu un valsts pozitivu izbūvēšanu. Un taisni tas,
par ko te tik svinīgi uzstājās Klīves kungs, šī zem-
nieku savienības blakus programa pēdējā laikā vis-
vairāk ir jaukus!šo valsts darbu. Ja mēs ņemam un
salīdzinām par šiem 5 Latvijas pastāvēšanas gadiem,
tad mēs varam jautāt: cik gadījumos un kur no krei-
sā spārna ir izpaudies huligānisms, kur ir jauktas pil-

soņu noturētās sapulces, cik pilsoņu ir piekauti vai
nažiem sadurti, tad es šeit no šīkatedra gribu konsta-
tēt, ka šajos 5Latvijas valsts pastāvēšanas gados nav
neviena tāda parādība no kreisā spārna puses noti-
kusi. Bet palūkosimies, kā stāv lietas ar labo spār-
nu. Mēs konstatējam, ka šādi piekaušanas un huli-
gānisma gadījumi atkārtojas sistemātiski gadu no ga-
da, sistemātiski ir pārkāpumi, kas sistemātiski ir iz-
saukti no tām aprindām, kuras jums (pret labo spār-
nu) ir tas gods šai augstā namā reprezentēt. Acīm
redzot šīs parādības līdz šim instinktīvi tika virzītas,
tagad tiek sludinātas kā programa demokrātijas iero-
bežošanā. Mēs no tādas programas nebaidāmies.
Mēs zinām,ka tamlīdzīgus līdzekļus var piemērot-, tie
gan Latvijas valsti zināmā mērā demoralizē, tie var
atnest Latvijas valstij zināmu ļaunumu, bet kādu dzi-
ļāku satricinājumu tie nevarēs radīt, jo par to gādās .
tie Latvijas valsts uzbūvējušie spēki, kas prasa, lai
likumīgā veidā ar noteiktu gribu un varu tiek nodro-
šināts Latvijas valsts iekšējais miers, drošībaun kār-
tība. Un taisni tāpēc, ka līdzšinējās valdības, līdzši-
nējie iekšlietu ministri, ar dažiem izņēmumiem, nav
pratuši pienācīgā kārtā sargāt Latvijas iekšējo kār-
tību, iekšējo mieru un tās pilsoniskās brīvības, kuras
Latvijas valsts piešķir visiem pilsoņiem, tāpēc Latvi-
jassociāldemokrātiskā strādnieku partija ir bijusi asā-
kā vai mazāk asā opozīcijā pret iekšējo politiku. Ta-
gad pēc zināma laikmeta Latvijas valsts dzīvē mēs
centušies radīt apstākļus, pie kuriem Latvijas saim-
nieciska uzbūve, Latvijas valsts iekšējā izveidošana
varētu norisināties visnormālākos, vislojālākos un
visdemokrātiskākos apstākļos. Mums tagad ir zinā-
ma paļaušanās uz to, ka visi tie vecie krievu laika
sārņi, kurus tik bagātīgā kārtā mēs esam pa visiem
šiem kara un revolūcijas laikiem mantojuši no Krie-
vijas, tiks sistemātiski, neatlaidīgi un nakāpeniski
no Latvjas politiskās un sabiedriskās dzīves izskau-
sti. Mēs atstājam jumsneierobežotas un pilnas tiesī-
bas aizstāvēt visas šīs Krievijas valsts atliekas un
pārvērst tas_ par savu sistēmu un politikas progra-
mu. Šis spārns stāv par to, lai jaunāsLatvijas de-
mokrātiska republika tiktu izveidotā par modernu
Vakareiropas demokrātisku republiku, kurā visas
tamlīdzīgas parādības kā provokācija, kā ierēdņu va-
ras pārkāpšana jeb varas_ neizlietošana, kā dažādu
dokumentu viltošana, dažādu organizāciju savervē-
šana nekārtību celšanai Latvijas republikā, lai visas
tamlīdzīgas parādības ne tikai psicholoģiski-sabie-
driskā ziņā tiktu no Latvijas sabiedrības nosodītas,
bet lai ari visur tur, kur tamlīdzīgas parādības pār-
vēršas par' nelikumīgām, Latvijas valsts iekārtas un
kartības lauzošām, tiktu apkarotas no valsts varas
stingra, noteiktā Latvijas likumos priekšā rakstītā
veida (Meierovica starpsauciens: «Jūs cīnāties ar
vēja dzirnavām!") Jūs, Meierovica kungs, bijiet prom,
Jus neziniet, kādas dzirnavas taisīja Jūsu kolēģi. At-
tiecībā uz tiem dažiem citiem jautājumiem,kurus te
Klīves kungs uzstādīja, ari gribu teikt pāris vārdus.
Viņš gribot zināt, vai šī valdība aizstāvēšot īpašumu.
Man liekas,ka par to pietiekoša garantija ir tas fakts
vien, ka šiskabinets ir pilsonisks kabinets, un tāpēc
te tuvākas prasības uzstādīt ir pilnīgi nevietā. Pro-
tams, ka tamlīdzīga īpašuma aizstāvēšanai, kā tas ir
noticis ar dažām» vasarnīcām, nav pieļaujama. Mēs
domājam, ka uz priekšu nevaram tā rīkoties, un ne-
vajaga ari zemnieku savienības frakcijai darīt tādus
ekzempeļus ar īpašuma tricināšanu, jo tie gan patie-
sībā Latvijas valsti kompromitē kā iekšienē, tā ari
Latvijas valsts ārējo prestižu Eiropas priekšā. Un
par to citāda veida valsts prestiža tricināšanu, kā tas
dažkārt pie mums ir noticis ar Latvijas valsts īpašu-
mu agrāko valdību laikā, par to, es domāju, šoreiz
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tuvāk nerunāsim, lai par daudz nesatricinātu dažus
kungus, kuri sēž uz jūsu beņķiem. Saņemot kopa ma-
nas īsās piezīmes uz Klīves kunga garo runu, es gri-
bētu tikai konstatēt, ka ja jūs, kungi, sakāt, ka tas, ko
es saku, ir nepatiesība, tad pierādāt jūs savu lojālo
politiku pret valdību, iemācaties būt par to

^
ko Angli-

jā sauc par atbildīgo opozīciju, tad varbūt pienāks
brīdis, kad jūsbūsiet sagatavoti pozīcijai. Bet kamēr
tas nebūs noticis, atļaujat man jumsteikt, ka jūsujno-
tivacija, jūsu uzstāšanās šīs dienas runās un vispārīgi
pēdējo 3—4 mēnešu runās, presē, sabiedrībā un citur
tikai rāda, ka jūs ejsat nepietiekoši sagatavotijai no-
teiktu, vadītu un izbūvētu reālā dzīvē,- pozitīvā valsts
uzbūvē Latvijas demokrātiskās republikas likteņus
tā, kā to ir formulējusi mūsu demokrātijas satversme.
Vēl atļaušos iebilst pāris vārdu savam otram godā-
tam iepriekšējam runātājam, Salnaja kungam, kurš
acīm redzot ari ir izkritis no lomas. Viņš un sevišķi
viņa godājamā partija bija pieradusi runāt tik skaisti
tikai pozicijas valodu. Nu pagājuši tikai 3—4 mēneši
un, kā to saka vienkāršākā tautas valodā, visi pātari
sajukuši. Viņš nāca un teica, ka viņi pie iekšlietu mi-
nistrijas budžeta atturēšoties, tāpēc ka viņiem ne-
esot garantiju,ka tā politika, kuru piekopjot šī valdī-
ba, būšot pietiekoši demokrātiska. Atcerēsimies tikai,
kas bij mēnešus 5—6 atpakaļ. Ja mēs, sociāldemo-
krāti, toreiz uzstājāmies ar kādu interpelaciju lietās,
kurās patiešām bij pietiekoši iemesli un dibināti ie-
mesli atklāt vienu otru nebūšanu mūsu Latvijas valsts
dzīvē, tad mēs dzirdējām no šiem toreizējiem pozici-
jas aizstāvjiem: «Tās ir frāzes, tas viss nav itin ne-
kas, jūs esat nevalstiski, neprotat valstiski domāt,
rnēs strādājam topozitīvo valsts izbūves darbu, tāpēc
varat šo to kritizēt, bet vienmēr un visās situācijās
ir jābalso par budžetu, jo to prasa valstiskums, to
prasa valsts pozitīvais darbs." Salnaja kungs_ atļā-
vās izteikties, ka viņiem neesot garantiju tāpēc, ka
pērnā gada 1. maijs esot rādījis, kurp novedot valsts
politika, ja tā neesot pilnīgi nokārtota un šī gada maijs
esot rādījis, ka nevarot apmierināties ar tādu valdī-
bu, kurā mazinieku frakcijas priekšstāvji nepiedalo-
ties. Atvainojat, kungi, jums ir pārāk īsa atmiņa. Pa-
gājušā gadā pēc 1. maija notikumiem sociāldemokrātu
frakcija gribēja toreiz radīt Latvijā apstākļus, kuri
pakāpeniski un sistemātiski Latvijas iekšējo politiku
novestu uz demokrātiskas, formelas satversmes ie-
tilpināšanu likumīgā, demokrātiskā iekšējā politikā.
Tad jūs bijāt tie, kas nodevāt ne tikai sociāldemokrā-
tijas pozicijas, bet āri elementārās demokrātijas pozī-
cijas. Jūs bijāt tie, kas ne tikai sedzāt Dambekalna
kungu, bet visus iecirkņu priekšniekus un viņu poli-
tiku. Jūs bijāt tie, kas ar demokrātijas frontes lau-
šanu nesedzāt pagājušā gada maijā demokrātiskas
strādniecības fronti, bet sedzat to fronti, kas uzstā-
jās pagājušā gadā pret strādniecību, pret patieso de-
mokrātiju Latvijā. Šogad jūs darāt to pašu darbu,
kaut ari citā virzienā. Jūs sedzat savu politisko ne-
vainību ar caurspīdošām vīģes lapām. Jus bijāt tie,
kas protestējāt pret 1. maija gājienu noliegšanu, kuri
beigtos, ja tos atļautu, ar mazāku pilsoņu karu. To
jums vajadzēja saprast, ja jums būtu kaut tikai viens
grams valstiski politiskā saprāta. Mēs savas demo-
krātiskās tiesības aizstāvēt nebaidāmies, bet jūs,
kungi, nerunājat par apstākļiem, kuros jūs esat tikai
līdzskatītāji, bet ne līdzspēlētāji. Tāpēc neatgriezīsi-
mes pie pagātnes. Ja jūs, kungi, gribat dzīt opozī-
ciju opozīcijas dēļ, tad varat ari uz priekšu tikai tuk-
šus opozīcijas salmus kult. Ja jūs patiešām gribat uz-
būvēt Latvijas valsts republiku, gribat sekmēt iekšē-
jās administrācijas aparāta demokrātisko uzbūvi, tad
lūdzu, kungi, priekš jums durvis būs arvienu vaļā un
jūs varēsiet vienmēr pieslieties tam vēsturiskam dar-
bam,kuru nedaudz mēnešus dara lielā sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas. Neuzstājaties jus pret to
ar nelojaliem ieročiem! Tas Latvijas valsti neizbūvēs.
Uz pozicijas darbu jums nekad durvis nebūs noslēg-
tas, ja strādāsat kopa ne ar zemnieku savienību,
bet gan kopā ar sociāldemokrātiju, kura Latvijas
formelo konstitūciju negrib ierobežot, bet politiskas
dzīves apstākļus pieskaņot mušu demokrātiskas sa-
tversmes principiem un garam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim. <Q
G. Zemgals (demokrātiskais centrs): No zem-

nieku savienības Goldmanis iesaka savu runu ar zi-
nāmu uzslavu aizgājušam ministrim Birznieka_ kun-7
gam. Ja šī uzslava būtu patiesi domāta, ja varētu ti-
cēt tai, man būtu jāizsaka sava_pateicība par to,_ tā-
dēļ ka tā butu pirmā uzslava mūsu frakcijas aizgāju-
šam ministrim no zemnieku savienības puses, bet ta
kā es neticu, ka šī uzslava ir patiesa, tadari pateicību
par to neizsaku. Goldmana kungs, ka ari Salnaja
kungs pieveda galvenos motivus, kapec nevarot bal-
sot par šobudžetu, to apstākli, ka neesotj'ekšlietu mi-
nistra. Ka šis motīvs ir pievests tikai tadeļ, ka opo-
zīcija runā tikai opozīcijas dēļ, to es tūliņ pierādīšu
ar vienu faktu. ' Salnaja kungs un tāpat Goldmana
kungs, vai jūs esiet aizmirsuši pagājušo gadu, kad
jūs balsojāt par budžetu tad, kad nebija mums nekā-
das valdības. Tagad mums valdība ir un nav tikai
pagaidām iekšlietu ministra. Pagājušo gadu visa val-
dība bija demisionējusi un jūs varējāt balsot par vi-
siem budžetiem. Kamdēļ jums toreiz nebija šis die-
nas iebildumi? Tagad jums tas ir vienīgais motīvs.
Domāju, ja ari iekšlietu ministra postenis nebūtu va-
kants, ari tad jūs atrastu motivus pret šo budžetu, jo
opozīcijas dēļ arvienu var atrast motivus par no-
balsošanu. Jūs interesē iemesli, kas spieda bijušo
iekšlietu ministri iesniegt demisiju Palasāties, Klī-
ves kungs, un tāpat Goldmana kungs, savu orgānu
«Brīvo Zemi". 3 mēnešu laikā nepagāja neviena die-
na, kad jūs netikiet pret tagadējo valdību veduši vis-
asākos uzbrukumus, kad jūs nebūtu musinājuši prā-
tus pret tagadējo valdību, un vai jūs domājiet, lai
tauta būtu visa tik apzinīga, lai nepaklausītu jūsu
iespaidīgam orgānam un lai tiešām ieturētu mieru
un kārtību? Pateicoties jūsu musinājumiem mūsu
1. maija svētki šogad nenotika. Svinību aizliegšanu
atzina nevis kreisie sociāldemokrāti vien, bet lie-
lākā dala pilsonības, un pēc pamatotām ziņām var
teikt, ka visa pilsonība bija tā, kas bija loti pateicīga
par to, ka 1. maijs netika svinēts un ka tas notikās
tikai tādēļ, ka «Brīvā Zeme" bija tā sakūdījusi visu
prātus, ka ja 1. maijs būtu svinēts, tad. ne bez no-
pietniem sarežģījumiem. Un tagad, patiešām, pa-
teicoties valdības enerģiskai rīcībai, 1. maijs pagāja
bez nopietniem sarežģījumiem. Pēc visa tā jūspra-
siet, kā būs nākotnē ar mieru un kārtību. Jūs ziniet,
Klīves kungs, ka jaušī valdība ir gādājusi lielā mērā
par mieru un kārtību. Liepājā, par piemēru, kur mūs
uztrauca šādi tādi gadījumi, tagad valda, paldies Die-
vam, miers un kārtība. Tādā pat garā kā līdz šim paī-
so mieru un kārtību gādās tā pati valdība, un es
domāju,ka nākotnē mums būs tāds pat miers un kār-
tība kā aizgājušā par nožēlošanu 'ekšlietu resora
vadītāja Birznieka kunga laikā.

Jūs sakiet, kas būs ar aizsargiem. Palasāties
mūsu budžeta 20, lapas pusē Nr. 89", 90, 350 un tāpat
nākošos, tur jūs redzēsiet, ka šogad 140.000 latu ir
priekš aizsargiem paredzēti. Cik pagājušā gadā bij
jums paredzēti? Bet šie aizsargi nebūs tādiem no-
lūkiem, kādiem jūs gribējāt viņus izveidot, t. i. poli-
tiskiem nolūkiem. Tie būs pilnā vārda nozīmē īpa-
šuma aizsargi un šī valdība neļaus aizsargus iemaisīt
politikā, (sauciens pa kreisi: «Pareizi!") un tādā ceļā
vienu pilsoņu daļu kūdīt pret otru.
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Vel beidzamais, uz ko es gribēju atbildēt Klīves
kungam, ir viņa jautājums par sēnalu tīrīšanu. Jūs
jau, liekas, būsiet drusku saoduši, ka notiek zināmu
sēnalu tīrīšana. No šīm sēnalām tīrīs ne tik vien
iekšlietu resoru, bet ari citus, un ne tikai tagadējās
sēnalas, bet ari kādas no veco laiku sēnalām. (Ap-
lausi pa kreisi un saucieni: «Pareizi!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-

</ jamā sapulce! Es te gribētu aizskart, runājot par
r. t iekšlietu ministrijas budžetu, dažus loti sāpīgus jau-

tājumus. Sevišķi lauku iedzīvotāji prasa ikdienas
par to,_kad šie jautājumi tiks nokārtoti. Viens no tā-
diem sājiūgiem jautājumiem ir mūsu nenokārtotie aiz-
sargi. _Mes_visi bez šaubām stāvam par to, lai mums
bez kārtējās milicijas būtu ari organizēti aizsargi,
kas gadatu zeme par mieru un kārtību, bet diemžēl
mušuaizsargi, kaut.gan pastāv vairākus gadus, dažās
vietas nav organizēti, stipri nenoorganizēti viņi dažās
vietās traucē augstākā mērā mieru un kārtību. Uz
vienu es aizrādīšu, ka daļa mūsu aizsargu gandrīz
katru svētdienu staigā pa mežiem un ar vintenēm
šauj zaķus, putnus u. t. t. Tur tuvumā nevar mie-
rīgie iedzīvotāji pakavēties. Kaut gan es esmu par
to, lai zaķi tiktu šauti, bet ja viņus šauj ar tādiem ie-
ročiem. tad ir izslēgts, ķa tur var kāds cilvēks rādī-
ties. Tā tad, viss tas ir jānovērš un mums būtu jā-
prasa no iekšlietu ministrijas, lai neviens aizsargs ne-
vienu lcļdi neizšautu tur,kur nebūtu vajadzīgs. Tad ir
vel otrs netikums. Mūsu aizsargi ierodas — es to
negribu teikt par visiem, bet par vienu dalu —izrī-
kojumos un taisa skandālus, jo galvas tiem ir siltas.
Tas nedrīkst notikt. Aizsargi nav priekš tam, lai tai-
sītu izrīkojumos skandālus,nestu galifē bikses un spe-
ciālus mundierus, kuri nav ne no viena apstiprināti.
Tādi aizsargi mums nav vajadzīgi, un pret to ir no-
teikti jāuzstājas. Nedrīkst tikt doti ieroči tādiem ro-
kās, kuri lieto alkoholu. Tāds nožēlojams gadījums
starp citu noticis Stelpē, par ko jūs varbūt avizēs
lasījāt un mēs uzsveram vēl, ka tur aizsargi kādā iz-
rīkojumā slēgtās telpās apgājušies ar dažām sievie-
tēm augstākā mērā necilvēcīgi. Par šo jautājumu
tika ievirzīta izmeklēšana. Diemžēl, izmeklēšanapar
viņu neturpinājās un laikam tā lieta apgulsies. Man
liekas, ka te mes redzam vienu lietu, ka iekšlietu mi-
nistri ;a nerīkojās tepareizi. Tālāk ziņo no Mārciema,
ka grib tur iestāties aizsardzībniekos jaunsaimnieki,
un kā jūs ziniet, tad jaunsaimniekos ir daudzi mūsu
nacionālās armijas kareivji un viņiem būtu vieta ši-
nīs aizsardzībniekos, bet tie tiek noraidīti un viņiem
aizrāda, ka viņi esot komunisti. Ja tā tā lieta ir, ka
te tiek uzņemta tikai zināma šķira, kas atkal ir ne-
pareizi. Es aizrādīšu uz kādu pagastu, kur aizsar-
dzībniekos tiek uzņemti cilvēki, kuru politiskie uz-
skati ir ne tikai kreisi, bet galēji kreisi. Tā tad re-
dziet, vienā vietā neuzņem pat jaunsaimniekus, bet
otrā vietā uzņem komunistus. Tas rāda, ka šī lieta
ir galīgi nenoorganizēta. Tas ir viens. Tālāk es
jums aizrādīšu uz vēl vienu loti bēdīgu lietu, —• kopš
atgriezies Latvijā lielais tautas nodevējs Niedra, tik-
mēr kāda avize sistemātiski katru dienu priekšpusē
ievieto lielus rakstus par Niedru. Tas ir «Latvijas
Sargs", avize, kas ļoti centīgi aizstāv diemžēl mūsu
valdību. Kairu dienu šai avizē tiek ievietotas garas
slejas, kur tiek Niedra cildināts, kur tiek cildināts
mūsu valsts lielais nodevējs. Mums ziņo, ka rīt
izbeigsies pastiprinātās apsardzības stāvoklis; bet
kamēr pastāvēja šī pastiprinātā apsardzība, mūsu
valdība nav iedomājusies spert neviena sola pret šī
nodevēja cildināšanu? Jums pietiek ar to, ka «Lat-
vijas Sargs" drusku pasmērē medu uz lūpām taga-
dējai valdībai un tāpēc drīkst cildināt Niedru. (Sau-

cieni pa kreisi.) Mums neko nenozīmē, ja tas tiek
runāts, bet parādāt to darbos — darbus mēs diemžēl
neredzam. Redzat, te nāk uz šī katedra Cielēns un
saka: «Jums,, maziniekiem, tie pātari ir sajukuši."
Bet sakāt Jūs man, Cielēna kungs, vai tikai Jums tie
pātari nav galīgi sajukuši. Ne Jums Niedra krīt
svarā, ne Jums krīt svarā tas, ko vienā otrā stūrī
dara nenoorganizētie aizsargi. Jūs te izceļat vienu
atsevišķu gadījumu pie politiskās apsardzes darbī-
bas, runājat tikai par dažām personām un esat tai
naivā pārliecībā, ka Jūs dabūsat tādas personas, kas
Latviju izvedīs uz pareizā ceļa. Jūs esat pārāk naivi,
ja Jūs to domājat. (F. Cielēns no vietas: «Vajaga
ievest jaunu politiku!") Tas nenotiks, Jūs nekādu
jaunu politiku neesat ieveduši un ja te nāk Klīves
kungs un pārmet kreisiem sociālistiem, ka tie ir pa-
dzinuši bijušo iekšlietu resora vadītāju un iztīrījuši
iekšlietu resoru no nevēlamām personām, tad Jūs
maldāties. Kreisie sociālisti ir palikuši tik piekāpīgi,
kamēr viņi ir valdībā, ka viņi neredz gandrīz vairs
neko. Tie min tikai kādu atsevišķu gadījumu, kādas
atsevišķas personas, bet citu neko. Un visas tās ne-
kārtības, kas ir bijušas līdz šim, par tām tagad kreisie
sociālisti klusē. Mēs diemžēl nevaram iet tādu ceļu.
Mums vienalga, ko liksat šī resora priekšgalā. Mēs
par šo budžetu balsot nevaram.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-

putātu kungi! Es nedomāju runāt plaši un gari par
iekšējās politikas jautājumiem. Gribu nākt ar kon-
krētiem priekšlikumiem, bet tomēr vienu vārdu gri-
bētos teikt. Tas, ko Rudevics pieveda kā atsevišķu
piemēru, faktu, man jāattiecina uz daudziem citiem
faktiem, kuri norisinājās ne tikai Rīgā, ne tikai po-
litiskā apsardzē, ne tikai iekšlietu ministra kabinetā,
bet ari apriņķu priekšnieku un policijas atbildīgāko
ierēdņu kabinetos. Tā sistēma, kas te tiek sankcio-
nēta un ievesta no augšas, ir ieviesusies visā pār-
valdes aparātā, viscaur šaurākā vai plašākā mērā.
Ari šeit Lindiņa kungs minēja, ka lauku aizsardzīb-
nieki nebūt nestāv savu uzdevumu augstumā. Ari
vietējā policija nestāv savu uzdevumu augstumā.
Visam tam par pamatu ir tas, ka tā kultūra, kuru
vi,da iekšlietu ministrija, kuru vada valdošās pilsoni-
skas partijas no labās puses, ir viscaur caurausta ar
to garu, kas kultivē tādus paņēmienus. Tāpēc uzlikt
atbildību policijas ierēdņiem nav īsti pareizi, bet at-
bildība jāuzliek jums, kungi, vadītāji. Jūs, kungi, di-
žojaties un sitat pie krūtīm: mēs darām to nacionāli-
sma vārdā. Ari Ulmaņa kungs sava «Brīvās Zemes"
pielikuma ievadā raksta sajūsminātu dzejojumu:
«Latvija priekš mums, ap mums un iekš mums."
Tālāk viņš saka: «Patiesi patrioti būsim, jakatram
no mums būs Latvija sirdī. Kur sarkanais ar balto
salējas, tur stāv rakstīta mūžīga uzticība, uzticība
līdz kapam un aiz viņa vienīgi Latvijai, mūsu Lat-
vijai." Ulmaņa kungs, nekas slikts nav teikts. Tai
dziesmai, politiskam pamfletam, kurai jūs liekiet bei-
gās «Dievs, svētī Latviju", ir tomēr otrā puse. Man
šķiet, ka tai nacionālai kultūrai, kuru Jūs atbalstiet,
ir drīzāk Jānusa seja, ir otrā puse. Jūsu kultūrai ir
divas sejas: viena priekšā otra pakaļā. (Zālē smiekli.)
Tiešām, tas tā ir. Atļaujiet īsumā to pateikt. Man
šķiet,ka tie aģenti, kas līdz šim vada nacionālo klubu
un tie līdzekli, uz kuriem izaudzis «Nacionālais klubs",
lielā mērā liecina to, ka tā nacionālā kultūra, ko jūs
vadiet, ir nepareiza kultūra. Ja jums visiem būtu
zināmi tie avoti, no kādiem smeļ līdzekļus mūsu na-
cionālās organizicijas, tad jums jāatzīst, ka jūsu na-
cionālā kultūra nestāv uz veselīgiem pamatiem. Jūsu
tagadējo nacionālo kultūru nevar apzīmēt par vese-
līgu kultūru, viņai ir slimības pazīmes. Tāpēc tās
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daudzās instances, kādi ir loto klubi, tas grandiozas
loterejas, kādas piekopj mušu Sarkanais krusts un
citas organizācijas, izvedot tas pie tam ar bezgalīgam
reklāmām. Šīkultūra neaudzina uz kārtīgu pilsonisko
tiesību izpildīšanu, bet gan uz_ vieglu dzīvi un vieglu
izpriecu. Tāpēc visā visuma laba spārna kultūru
mēs varam apzīmēt ne par īsti nacionālu kultūru,
bet daudzējādā ziņā par pseidonacionalu kultūru, ku-
ras pamatos, dažu labu reizi slēpjas daudz_ tumšu
elementu, tumšu veikalu un tumšu_ avotu. Ka viens
tāds avots šaikultūrai jāmin pēdējā laika plaši izpla-
tītie loto klubi. Tas ir tasavots, kura ieplūst līdzekļi
no visām iedzīvotāju šķirām, kuji nak par labu, gal-
venam kārtām, jūsu organizācijām. Šie līdzekli tiek
smelti no visiem iedzīvotājiem, ari no strādniecības...
(starpsaucieni pa labi). Pateicos, jūs tos gan neesat
slēguši, bet gan tos atvēruši! Savā laika,_ kad par
iekšlietuministri bij Berģis, loto klubus nolēma slēgt
un tie būtu slēgti, ja nebūtu uznākusivaldības krize.
Pēc tam jūs tos atvērāt un atdzīvinājāt. Atļaujat jus,
kungi, iepazīstināt ar kādu sarakstu, no kura jus re-
dzēsiet, kas izmanto šos līdzekļus, kur tie aiziet:Lat-
viešu jaunatnes savienība, kara invalidu savienība,
sieviešu palīdzības korpuss, valsts darbinieku arod-
biedrība; grāmatrūpnieku savienība — šīm organizā-
cijām ir loto klubi Rīgā, Liepājā, Ventspilī. Nacio-
nālai jaunatnes savienībai, izpostīto apgabalu kon-
gresa padomei, kultūras veicināšanas biedrībai, na-
cionālai atvaļināto karavīru biedrībai, Latvijas aiz-
sardzības biedrībai, organizācijām «Tēvijas Sargs",
«Latvijas vanagi" un nacionālai darba savienībai —
ir loto klubi Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē. At-
ļaujat vēl nolasīt trešo sarakstu: komanditsabiedribai
«Latvijas kultūra", Neatkarīgo mākslinieku vienībai,
Latvijas aktieru arodbiedrībai, Latvijas komponistu
vienībai, Latvijas sieviešu nacionālai ligai, Aero-
klubam — viens klubs Rīgā. Tālāk ir loto klubi Lat-
vijas kultūras veicināšanas biedrībai Rīgas jūrmalā
Melužos, Majoros un Smiltenes brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrībai Smiltenē. Pēc šiem sarakstiem
spriežot jāsaka, ka tā iedzīvotāju šķira, kurai līdzekļi
ir visvairāk vajadzīgi un kura veic ļoti plašu kul-
tūras darbu, ir īstā demokrātija un strādniecība, tās
šos līdzekļus neizlieto un negrib izlietot. Šos līdze-
kļus izlietojat jūs savām organizācijām par labu, kaut
gan šīs organizācijas daudzos gadījumos nekādu kul-
turelu darbu neuzrāda. Un man šķiet, ka tās orga-
nizācijas, kas še ir reprezentētas, neizlieto šos līdze-
kļus īstas nacionālas kultūras veicināšanai. Šīs or-
ganizācijas savu darbību bieži un lielā mērā saista ar
dzīves izpriecu, ar žūpību, kuru mēs cenšamies šeit
apkarot ar sevišķu likumu, to kultūru, ko jūs ikdienas
dzīvē vedat. Tāpēc man šķiet, ka tie līdzekli, kurus
ņem no šiem avotiem,nav cienīgi līdzekli, tie necel
mūsu kultūru, tie ruinē to un atņem tai dzīvinošo
spēku. Tāpēc mans priekšlikums būtu, ka to pasā-
kumu, ko pagājušā gadā gribēja izvest iekšlietu mi-
nistrs, ka to izvestu dzīvē tuvākā laikā. Bet ar to
vēl nav teikts viss. Man jāsaka, ka ari uz vietām
apriņķu priekšnieki un citi varas nesēji ne visi stāv
savu uzdevumu augstumos. Tās sūdzības, kuras ie-
nāk mūsu frakcijai, un kas ienāk ari pilsoniskām frak-
cijām, liecina par to, ka apriņķu iestādes nestāv savu
uzdevumu augstumos. No šīm sūdzībām ir redzams,
ka tās rīkojas tikpat patvarīgi, kā rīkojās iekšlietu
ministrs un viņa ierēdņi, rāda savu varu uz vietām.
Ari uz*vietām šīs attiecīgās personas mēģina segt
ar nacionālisma segu savu darbību. Nacionālisma
vārdā jūs daudz ko pielaižat, bet ar savu pseido-
nacionalismu jūs pārliecināt nevienu nevarat. Bet
lietai ir vēl otra puse. Jūs zināt, ka nacionālisma
vārdā daudzi griezās ar lūgumiem pie kredītiestādēm
atvēlēt kreditus nacionāliem pasākumiem, jo ražojot

zārkus un pārdodot tos galvenam kārtām jaunsaim-
niekiem, kuri pēc tiem daudz pieprasot. Nacionālisma
vārdā jūs griežaties pie kredītiestādēm, lai jūs varētu
ieķīlāt zivis no ezera, ko jums zemes ierīcības komi-
teja piešķīrusi nomā. Jūsu nacionālismam ir pamatā
citi neveselīgi un kaitīgi motivi, un tāpēc ja jūsu po-
tikā nav tīra nacionālisma, tad jūs ari ar to nevarat
aizsegt savu kailumu. Man zināms gadījums, man
personīgi ir stāstījuši un tas ir ziņots ari kādā pilso-
niskā laikrakstā, kā daži policijas varas nesēji skatās
uz to dziesmu, ko dzied Ulmaņa kungs «Brīvās Ze-
mes" pielikumā. Es nezinu, Ulmaņa kungs, vai Jūs
pie tagadējiem apstākļiem, pie tagadējās valdības
«Dievs, svētī Latviju" dziediet tādā veidā un garā,
kā tad, kad Jūs paši būtu pie valdības stūres. Es ne-
zinu, kā Jūs domājiet, bet man ir iemesls domāt, ka
Jūs domājiet tāpat, kā viens no apriņķa priekšnie-

kiem teica Ernai jāsavā runā aizsardzībniekiem: Jums
stāv priekšā lieli uzdevumi un ja jūs viņus veiksiet,
tikai tad «Dievs, svētīs Latviju". Man šķiet, ka šāda
policijas varas nesēja runa un valsts himnas «Dievs,
svētī Latviju" izpratne jau rāda, cik mīļa jums tauta,
tēvija un nacionālā kultūra. Man šaubas, vai ari Jūs
ar skaidru sirdi variet dziedāt «Dievs, svētī Latviju"
pie tagadējiem apstākļiem un valdības, (stipri starp-
saucieni labā pusē). Man šķiet, Jums vismazāk ir
iemesla teikt, ka pie tagadējās valdības jums būtu
sliktāki nekā pie agrākās valdības. Tagadējā valdība
Jūs nav ierobežojusi ne vienā vietā, ne saimnieciskā,
ne politiskā laukā, nav atņēmusi jums nekādas tiesī-
bas, nekādas privilēģijas, un tāpēc man šķiet, ka tai
dziesmai, kuru Ulmaņa kungs atrod par iespējamu
piepīt politiskam pamfletam, vajadzētu pieiet ar lie-
lāku nopietnību. Mēs nedaudzinām nacionālisma
vārdu. Mēs saprotam, kas zem šī jēdziena jāsaprot,
ka nacionālisms ir lieta,kura pati par sevi saprotama
bez sevišķas izceLanas un speciālas kulivēšanas.
Jūs to saprotiet citādi un ar šo dziesmu gribiet segt
jūsu neķītros veEalus, jūsu lielos politiskos aprē-
ķinus. Zem šī nacionālisma jūs gribiet izsist zināmu
aprēķinu priekš sevis, kas līdz ar to ruinē ari cēlo
jēdzienu «nacionālismam". Tāpēc mans pirmais
priekšlikums bulu, ka loto klubi visi slēdzami un otrs
priekšlikums, ka visi tie pamati, kas deva iespējamību
ar valsts līdzekļu palīdzību politiskai apsardzībai in-
scenēt dažādus politiskus pamfletus vai dažādas poli-
tiskas avantūras, ir jānoārda. Iekšlietu ministrijas
budžetā paredzēti 124miljoni latu dažādas aģentūras
sumas jeb 6 miljoni rubļu, par kuru izlietošanu ne-
kādas norēķināšanās nav. Ja Jūs, Klīves kungs, pats
palūgtu no iekšlietu ministra šos norēķinus un sa-
rakstus personām, kuras šīs sumas saņēmušas un
kur tās izlietotas, tad Klīves kungs, Jūs pateiktu, ka
šīs sumas atstāt nevar. LA. Klīve no vietās: «Nu tad
balsojiet pretī!") Es solījumu pieņemu un tāpēc ie-
nesu priekšlikumu, ka aģentūras sumas, kuras pa-
redzētas iekšlietu ministrijas budžetā, ir strīpojamas.
(Saucieni pa labi.) Tas jau jums ir atļauts. Es ie-
sniedzu sekošas pārejas formulas:

«Iekšlietu ministrijas kārtējo izdevumu budžeta
VII. daļā I. vietā tek. Nr. 86 strīpot 36.000 Ls no
aģentūras sumam."

«Saeima nolemj uzdot valdībai triju mēnešu laikā
pēc valsts budžeta spēkā stāšanās slēgt visus Latvijā
pastāvošos loto klubus."

Pie tam man jāpiezīmē,ka bez šiem strīpojumiem
paliek vēl budžetā vairāk kā 3 miljoni aģentūras va-
jadzībām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Godājamie kungi! %j

Klīves kungs savā runā un Meierovica kungs savā/V
starpsaucienā uzsvēra, ka mūsu iekšējās politikas^
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programai vajagabut mieram, kārtībai un drošībai.
«Mieram un drošībai", es domāju, tā teica Meiero-
vica kungs. Man šķiet, ka Klīves kungs un Meiero-
vica kungs domā, ka mieram un drošībai jābūt ga-
rantētiem visiem Latvijas pilsoņiem. Te nu man jā-
pakavējas mazliet pie tā, kā cienījamo Berģa, Kvieša
kunga un Birznieka kunga, kas nupat aizgāja un tik
ļoti tiek nožēlots, audzinātā policija mieru un drošību
sargā kādām mazākuma tautības kultūras iestādēm,
kurai, — šai mazākuma tautībai — šinī augstā namā
sava pārstāvja nav. Es te domāju baltkrievus. Tas
bij vēl Meierovica kabineta laikā, apmēram ap zie-
mas svētkiem, kad kādā jaukā dienā policijas ierēdņi
ieradās izglītības ministrijas baltkrievu nodaļā un bez
izglītības ministra ziņas izdarīja kratīšanas baltkrievu
nodalās priekšnieka kabinetā. Tas laikam, gan būs
pirmais gadījums vai visā civilizētā pasaulē, ka poli-
tiskās apsardzes ierēdņi izdara kratīšanas valsts
centrālas iestādes nodaļā un tāda priekšineka kabi-
neta, kurš reprezentē visu savu tautu, ap 60.000 cil-
vēku, reprezentē jtopat ari ministru kabinetā. Ja tas
butu gadījies kadāi citai minoritātei, tad, es esmu par
to stipri pārliecināts, ka nebūtu jāgaida līdz šai die-
nai, kad par to tiktu runāts un runāts loti lielā uz-
traukuma un bez šaubām uztraukumam iemesls būtu.
Kas tad nu vel jr drošs, kam tad nu vēl ir miers, ja
ari pat visaugstāko mūsu iestāžu galvas nav drošas?
Un tas viss bez izglītības ministra ziņas. Varbūt, viņš
ir tik liels noziedznieks, ka viņu vajadzētu izolēt?
Tam runa pretim tas, ka attiecīgais ierēdnis ir vēl
brīvs pat šodien un nav ne arestēts, nedz ari kādi
apvainojumi pret viņu celti._ Tā tad tas ir vismaz
bijis parstegts solis. Nu varētu domāt, ka tas ir ne-
jaušs gadījums. Tas nav nejaušs gadījums, bet te
saskatāma vesela sistēma. Aprija mēneša beig'ts
visās Daugavpils un Ilūkstes apriņķa baltkrievu skj-
las ieradās vtetējie kārtībnieki un izdarīja kratīšar? ,
uzstādot jautājumu: kur ir tā karte, kurā Baltkrievija
ietilpst Latvijas robežās? Kur ir tas raksts no balt-
krievu nodaļas, kurā uzdots visiem baltkrievu sko-
lotajiem organizēt baltkrievu valsti Latvijas robežās.
Sanrotams, ne viena ne otra tur neatrada. Karte ir
bijusi, bet par to drusku vēlāk. Tad nāk kratīšanas
pie Daugavpilsbaltkrievu skolotājiem. Maija sākumā
otrreizēja kratīšana pie tiem pašiem skolotājiem.
(Starpsauciens: «Vai baltkrievi nav tie paši latga-
lieši?") To es atstāju jums ar Kempa kungu noskai-
drot. Varbūt, ka viņi ir latgalieši. Tad baltkrievu
vidusskolas nupat pagājušā nedēļā,' laikam ceto t-
diena, ierodas policija un prasa: Kur ir Baltkrievijas
ģeogrāfijas grāmata? Tā tad valsts graušanas ie-
meslu meklē kartē un ģeogrāfijas grāmatā. To karti
es pazīstu. Tā ir iespiesta Viļņā 1919. gadā un 1922.
gada ievesta Latvijā vairākos eksemplāros. Viens
eksemplārs pakārts pie sienas izglītības ministrijas
baltkrievu nodaļā. To ir redzējis Gailīša kungs, to ir
redzējis Celmiņa kungs. (P. Gailīts: «Es neko ne-
zinu!") Vajaga būt redzējušiem visiem, kas balt-
krievu nodaļa bijuši — to ir redzējis Jaudzema kungs,
to ir redzējuši visi, kas no Dauges kunga laikiem
bijuši par izglītības ministriem. Kas tai kartē inkri-
minējams? Par to karti bija ari avizēs rakstīts.
Kartē ir apzīmētas kā politiskās, tā ari etnogrāfiskās
robežas. Tā kā Latvijai ar Krieviju 1919.gadā vēl ne-
bija nospraustas politiskās robežas, tad uz šīskartes
politiskās robežas tanī vietā trūkst. Kartē citādas
zīmes politiskām robežām un citādas etnogrāfiskām
robežām. Baltkrievu etnogrāfiskās robežas aiztver
Daugavpili, aiztver daļu no tagadējās Latvijas teri-
torijas, saskaņā ar zinātņu akadēmijas datiem un ari
saskaņā ar mūsu statistiku, jo baltkrievi tur ir, ka
Ilūkstes apriņķa augšgalā, tāpat ari Latgales pašā

austrumu malā. Ja mums ir 60.000 baltkrievu pēc
Skujenieka statistikas, tad viņi tur ir. Kartē tur ap-
zīmētās etnogrāfiskās robežas, bet ne politiskās. Pec
tam, kad Latvijai ar Krieviju tika nospraustas robe-
žas, tās tika ari tur ar roku iezīmētas. Vienā skolā
inspektors bija uzdūries, ka tur politisko robežu nav
bijis, konfiscējis karti un nosūtījis uz Rīgu un tagad
izmeklēšana visās baltkrievu skolās, bez skolu val-
des locekļu, bez inspektora klātbūtnes. Otra lieta —
Baltkrievijas ģeogrāfijas grāmata, kas ir tikusi me-
klēta vidusskolā. Te viņa ir, (rāda) «Ģeogrāfija Bje-
lorusii" . Viņa apskata etnogrāfisko Baltkrieviju-. Tā
ir loti pamatīga grāmata ar daudziem zīmējumiem un
daudzām kartēm. Viena no pirmām kartēm jau uz-
rāda politiskās robežas un šīs politiskās robežas pa-
domju Baltkrievijai aptver tikai apvidu ap Minsku un
Bobruisku; cits viss apzīmēts tikai kā etnogrāfiska
Baltkrievija. Tāpēc ļoti mazs gabals iznāk politiskās
Baltkrievijas, un ļoti.liels etnogrāfiskais gabals, kas
šimbrīžam ir zem Krievijas; tur ir tas apgabals, (rā-
da), kurš atrodas zem Polijas, dala no Ukraines un
loti mazs gabaliņš ari no Latvijas, kur būtu etnogrā-
fiskā Baltkrievija. Sevišķu svaru policija ir likusi uz
to, ka Daugavpils ievietota Baltkrievijā. Etnogrā-
fiskajā Baltkrievijā, jā, bet tad te teikts: «Tagad
Daugavpils atrodas Latvijas robežās, pateicoties tās
brīvajai iekārtai, viņa ir kļuvusi par baltkrievu kul-
turelās dzīves centru visā ziemeļu rietrumu apga-
balā." Tā tad Daugavpils ir Latvijā un tas te ir mi-
nēts ar uzslavu. Politiskā valsts graušanas darba ari
šinī grāmatā nav. Bet skolām šī grāmata nav node-
rīga, un skolu valde to ari ir teikusi. Tāpēc skolās
tā nekur ievesta nav. Bet skolām vajadzētu ikkurai
katrai mazākuma tautībai tomēr savu grāmatu. Vi-
ņu nav. Pat vāciešiem vēl nav visos priekšmetos
savu grāmatu; vēsturi un ģeogrāfiju māca pēc se-
nākām grāmatām. Grāmatas vēl tikai jaunasgatavo.
Krieviem nav savu grāmatu; nezin, vai vēsturi tur
nemāca pat pēc vecā llovaiska. Tikai pēdējā laikā
sāk izdot jaunas grāmatas. Baltkrievi visvēlāk da-
būjuši savas skolas un visvēlāk ir sākuši izdot grā-
matas. Šī grāmata protams nav lietojama. Poliem tā-
pat nav Latvijai piemērotu grāmatu. Bet neviens ne-
domā viņu skolas izkratīt, tanīs izdarīt policijas revi-
ziju. Izdarīt reviziju vajaga izglītības resoram un
nevis policijai. Nekur nav redzēts, ka policija ie-
jaucās izglītības lietās, skolas darbos. Tā tad valsts
graušanas nolūku nevar uziet ne kartē, ne ari ģeo-
grāfijas grāmatā. Baltkrievijas valsts nav ietilpināta
Latvijā ne vienā, ne otrā vietā. Visa šī lieta rāda,
ka te sakne ir tas pats, par ko runāja Rudevics. De-
nunciācija, provokācija spēlējusi lomu ari te. Vis-
maz baltkrievu darbinieki Daugavpilī mums vēsta,
raksta, ka tur priekš neilga laika atlaista kāda sko-
lotāja no vietas. Tā ir tad sacījusi: Nu, gan es
jums rādīšu: jūs visus izkratīs. Un izkrata. Pēc
tam viņa zin visu, kas pie kratīšanas ir prasīts, ko
katrs pie kratīšanas ir teicis, un vēl pasaka: kratīs
jūs vēl otrreiz. Un tiešām nāk otrreizēja kratīšana.
Ja mums starp tām pierobežu mazākuma tautībām
ir kāda, kurai mēs visvairāk varētu uzticēties, tad
tie ir baltkrievi. Viņu darbinieki ar lielo politiku ne-
nodarbojās. Viņiem ir tikdaudz kulturelā darba, ka
viņi ir pilnīgi no tā aizņemti, tā kā viņiem neatliek
laika politiskai darbībai. Ja kādi no viņiem būtu
iemaisīti monarķistiskā sazvērestībā, kā kāda krie-
vu avize šodien raksta, tad lai meklē tos, bet lai
atstāj skolu mierā. Skolās lai neiejaucas iekšā
iekšlietu ministrijas aģenti un policija. Tur ir tikai
izglītības ministrim un viņa darbiniekiem kaut kas
sakāms. Tagad visi baltkrievu kultūras darbinieki,
visi skolotāji ir lielā panikā. Panikā ari bērni un
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bērnu vecāki. Daugavpils vidusskolas skolotāji pat
nedrīkst lāga rādīties uz ielas, jo visi cilvēki rada
uz viņiem ar pirkstiem un vēl vairāk. Saprotams,
ka zem tāda iespaida baltkrievu skolas _ skolēnu
skaits mazināsies. Varbūt to taisni grib panākt. Bet
vai latviešu skolās skolēni no tam vairosies? Es
šaubos par to. Priecāsies trešais. Bērni, pa lielā-
kai daļai, aizies uz tādām skolām, kuras mums var-
būt ir daudz nevēlamākas. Ja tā nav vienkārša pro-
vokācija, bet ja te spēlē lomu kaut kādi politiski mo-
tivi, tad es domāju, ka tā ir ļoti aplama politika.
Vispār mēs stāvam par to, ka ari mazākuma tautību
nevar apspiest ne viņu kultūras darbībā, ne āri poli-
tiskā ziņā. Mēs paši esam bijuši diezgan ilgi ap-
spiesti, mēs zinām ko nozīmē šāda kultūras apspie-
šana. Tāpēc mums jādod tiesība ari mazākuma tau-
tībām pilnīgi izveidot savu kultūru, savas skolas.
Negudri būtu atbalstīt kādas vienas mazākuma tau-
tības centienus pret otru. Bet tur pierobežu apvi-
dos tas jau sāk parādīties. Tas ir demokrātijas ne-
cienīgi un nav gudri. Ari šinī ziņā attiecībā uz ma-
zākuma tautībām mūsu politikai jājbūt pilnīgi demo-
krātiskai, jābūt pilnīgi rietumeiropejiskai, ne azia-
tiskai, t. i. jānorobežo resoru kompetences. Iekš-
lietu ministrija, policija, lai uztur drošību un kārtību
tur, kur tas viņai pienākas, bet izglītības iestādes un
skolas lai atstāj pilnīgi izglītības resora ziņā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Mai-
zelim.

N. Maizels (Latgales «Bunds", runā krieviski):*)
1923. gada 20. jūnijā Saeima pieņēma sociāldemo-
krātiskās frakcijas deputāta Bumeistera ienesto pār-
ejas formulu pie budžeta, kura skanēja:

«Uzdot valdībai pārstrādāt pavalstniecības li-
kumu, atvieglinot uzņemšanas noteikumus Latvijas
pavalstniecībā, kā ari pazeminot nodokļu normas no
dokumentiem pavalstniecības lietās."

Tiesa, otrā dienā pēc šīs formulas pieņemša-
nas toreizējais ministru prezidents Meierovics aiz-
rādīja, ka valdība Saeimas lēmumus izpilda par tik,
par cik viņi nerunā pretim deklarācijai un par cik to
atļauj valsts budžets. Šo aizrādījumu vairākums
sankcionēja, neskatoties uz sociāldemokrātiskās
frakcijas protestu, kura atrada viņu kā runājošu pre-
tim konstitūcijai. Bet, vispirms šis aizrādījums ne-
attiecas uz pārejas formulu par pavalstniecību, jo vi-
ņa nerunā pretim deklarācijai un neaizskar budžetu,
un, otrkārt, ir skaidrs, ka ne ar kādu balsošanu par
uzticību vai neuzticību valdībai, nevar atcelt Saei-
mas lēmumus, kuri ir obligatoriski visām valdībām,
neskatoties uz kabinetu maiņām un deklarācijām.

Tādā kārtā mums ir svarīgs formels pamats Sa-
eimas lēmuma veidā, lai ,šo jautājumu stādītu dienas
kārtībā. Bez tam ir pietiekoši pamatojumi ari pēc
būtības.

No šī katedra ne vienreiz vien ir atskanējušas
žēlošanās par pavalstniecības likuma stāvokli, un
vēl neviens nav uzstājies likumu aizstāvēt. Ir grūti
aizstāvēt likumu, kurš neatzīst pilsoņu tiesības per-
sonai, kas vairāk desmit gadus dzīvojusi zemē un
tikai uz gadu aizbraukuši u. 1.1. Ir grūti aizstāvēt li-
kumu, kurš vēl nežēlīgāks un stingrāks, nekā tam-
līdzīgi likumi jaunradušās valstīs. Es pievedīšu ti-
kai Lietuvas pilsoņu likumu, ne tāpēc, ka viņš būtu
sevišķi liberāls, bet gan tāpēc, ka viņš kopā ar mū-
su likumu rada veselu pilsoņu grupu, kura nonāk sa-
vada stāvoklī. Persona, kas nodzīvojusi 15 gadu
Latvija līdz 1914. gadam, kas nav pierakstīta Lietu-
va, nevar but ne Latvijas, ne Lietuvas pilsonis. Pa-
pildinādams Lietuvas likumu, mūsu likums ieslēdz
veselu grupu personu beztiesības aplokā, radot

*) Runātāja atreferējums. ,

priekš viņiem kaut kādu apolitisku stāvokli. Mēģi-
nājums,regulēt šo jautājumu konvencijas ceļā līdz
šim nav novedis pie praktiskiem rezultātiem.

Es nepievedīšu atsevišķus kliedzošus netaisnī-
bas un ciešanu gadījumus, kādi radīti no tā, ka nav
pases. Aizrādīšu tikai uz vienu lietas pusi. Visā-
das vecā likuma beztiesības pastāv iekš tam, ka viņš
ar visu smagumu gulstas pirmā kārtā uz strādnie-
cības un nabagākajām masām. Šis likums ir spēkā
ari pie mums Latvijā. Pieprasa dokumentus. Gan-
drīz visur viņi iznīcināti, it sevišķi pussagrautās pil-
sētās pie frontes. Persona, kam bijis īpašums, kas
bijusi saistīta ar dažādām lietām, var vieglāk viņus
uzglabāt, var vieglāk viņus atjaunot. Otrkārt,,pie-
prasa liecinieku pierādījumus. Un atzīti liecinieki
ir tikai tie, kas ieņem augstu stāvokli. Pie šīm pa-
šām aprindām pieder ari personas, kuras viņi labi
pazīst.

Būdami gribot negribot ārzemnieki, cilvēki bez
pasēm ir spiesti maksāt tūkstoti un vairāk gadā.
Un šie maksājumi sastāda lielāko daļu no tās 700.000
latu sumas, kura ir ministrijas ieņēmumu budžetā un
ir nodoklis uz tautas nabadzību.

Tagadējā laikā pēc izvestās izlases tādā pilsētā
kā Daugavpilī izrādījušies vairāk kā 6000 ārzem-
nieku. Tā tad mākslīgi radīta vesela ārzemnieku
kolonija. Tūkstošiem cilvēkiem ir atņemts tiesiskais
pamats, ir atņemta sajūta par viņu esamības dro-
šību. Šeit minoritatu deputāti žēlojas, ka iedzīvotāju
masu beztiesiskais stāvoklis liek viņiem spēlēt lū-
dzēju lomu. Bet vēl sliktāks ir tas, ka beztiesiskums
pārvērš pašus iedzīvotājus par pilsoņiem, kas apzi-
nās savas tiesības tādas, kas ir mūžīgi apspiesti lū-
dzēji.

Es domāju, ka jautājums ir pietiekoši nogatavo-
jies, lai pārietu no vārdiem pie darbiem.

Sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā es ienesu
priekšlikumu: «Uzdot valdībai, saskaņā ar Saei-
mas 1923. gada 20. jūnija lēmumu, pārstrādāt pa-
valstniecības likumu un iesniegt to Saeimai līdz 1924.
gada 1. oktobrim."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds No-
^nācām.

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā'V'
sapulce! Zemnieku savienības priekšstāvis, Gold-
mana kungs, šoreiz noturēja īsu runu, bet šī viņa īsā
runa bija tik lielā mērā liekulības pilna, ka nevar pa-
iet garām šo liekulību nepastrīpojot. Zemnieku sa-
vienības runātājs še uzstājās it kā pilsonības vienī-
bas aizstāvis un norādīja uz centra pilsoniskām gru-
pām it kā uz šīs vienības ārdītājiem. Viņš norādīja
pat, it kā aiz šīs centra pilsonības vainas esot aizgā-
jusi no kabineta vienīgā persona, kura vēl būtu šo
pilsonību vienojusi.

Ne nu zemnieku savienībai runāt par pilsonības
vienošanu! Ne nu zemnieku savienībai savu partiju
nostādīt par tādu, kas latviešiem pilsonību būtu vie-
nojusi! Visi tie 5 zemnieku savienības valdīšanas
gadi ir bijuši dibināti taisni uz pilsonības skaldīšanu.
Zemnieku savienība, iztaisīdama apmēram nepilnu
7o no likumdevējas iestādes locekļu skaita, ir turē-
jusies pie varas, izlietojot tikai pilsonības skaldīšanu.
Zemnieku savienības valdība ir noturējusies visu
laiku, pateicoties tikai tam, ka viņa izspēlēja vienu
'pilsonības daļu pret otru; tā atbalstījās vai nu uz mi-
noritātēm vai uz kreiso spārnu, radot domu starpī-
bas un šķelšanos Latvijas pilsoņu starpā. Tas ir
bijis vienīgais līdzeklis, ar kuru zemnieku savienība
ir_ paturējusi valdošo stāvokli visus piecus gadus.
Pēdīgi zemnieku savienība izskrēja no valdības ne-
vis citaiemesla dēļ, bet taisni šīs pilsonības jaukša-
nas nolūkus sekmēdama. Zemnieku savienība ar
savu pedejo sabiedroto — mazinieku palīdzību rīdīja
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vienu pilsonības dalu pret otru. Šis beidzamais ek-
speriments zemnieku savienībai loti dārgi maksāja,
jo tas viņas frakciju nosēdināja uz opozīcijas sēdek-
ļiem. Un tas notika taisni tanī laika, kad tiešam bija
iespējams nodibināt to pilsonisko apvienību, par kuru
šodien skaisti runāja Goldmana kungs, jo toreiz pil-
soniskās centra partijas nāca pie zemnieku savienī-
bas ar apvienotas frontes radīšanas priekšlikumu,
bet zemnieku savienība šo priekšlikumu atstāja ne-
ievērotu.

Ja tagad zemnieku savienība aizstāv Birznieka
kunga personu, tad nevis to daudzo pozitīvo īpašību
dēļ, kādas Birznieka kungam piemīt — man jāsaka,
ka viņam kā iekšlietu ministrim tiešam piemīta
daudz vairāk pozitivu īpašību, neka dažam labam
no tiem iekšlietu ministriem, kurus labais spārns ir
devis. Zemnieku savienība aizstāv Birznieka kungu
ne viņa pozitivo īpašību dēļ, bet aizstāv viņu tadeļ,
ka viņa Birznieka kungu uzskata par _savas politis-
kās skolas audzēkni; ka viņa iedomājas, it ka aiz
Birznieka muguras varētu attīstīties tieneatbildīgie
spēki, kurus zemnieku savienība grib vel šodien iz-
lietot saviem politiskiem aprēķiniem, laivaretu kād-
reiz atkal tikt pie valdības stūres. Ja jus pilsonības
vienošanas vārdā runājat pie iekšlietu ministrijas bu-
džeta, tad jūs šoreiz, diemžēl, atkal tikpat greizu po-
litiku vedāt, kā toreiz, kad 1. maija interpelacijas
lietā aizstāvējāt pilsoņu pakaušu iedauzīšanas brī-
vību.

Tad nāca Klīves kungs un, mētādamies tukšam
frāzēm, kā tas pie viņa bieži parasts,-malēja velnu
pie sienas, tēlodams Latvijas patreizējos apstākļus
tik drūmās krāsās, cik tas vien iespējams. Vispirms
Klīves kungs ar tādu pat liekulību ka Goldmana
kungs uzstājās kā pilsoņu drošības aizstāvētājs. At-
skatāties, Klīves kungs, uz zemnieku savienības val-
dīšanas laiku — kāda bija drošība toreiz? Vai visu
jūsu valdīšanas laiku nepavada pastāvīgi dauzoņu
ekscesi, sadursmes uz ielām, biedrības un pat beru
gājienos? Patlaban šādas parādības, paldies Die-

/ vam, vairs tikpat kā nav sastopamas un mes tagad ar
15. maiju varam atsvabināties no pastiprinātas ap-
sardzības visā valstī. Turpmāk pilsoņu tiesības sar-
gās tā pati stiprā politiska apsardzība, kura tagad at-
balstās uz jaunā likuma pamata; modrīga krimināl-
policija gādās par pilsoņu drošību un mieru, darbo-
damās pēc tās pašas iekartas. uz kādas līdz šim pa-
stāvēja politiskā policija. Ta tad, ne jums malet
velnu pie sienas un ne jums rūpēties par drošību,
kura it kā tagad esot apdraudēta.

Pēdīgi Klīves kungs uzstājas it kā aicināts īpa-
šumu tiesību aizstāvētājs, it ka centra pilsonības gru-
pas un partijas šīs tiesības pietiekoši neievērotu.
Klīves kungs, par nožēlošanu, šim demagoģiskam ap-
vainojumam par pierādījumu nepieveda piemērus.
Ja te runā par īpašuma tiesību sargāšanu, tad zem-
nieku savienībai ir jāatgādina, ka tie tiešamkliedzo-
šie īpašuma tiesību aizkaršanas gadījumi, par kā-
diem tagad čivina visi zvirbuļi uz jumtiem, par kā-
diem ir pilni avižu numuri, ka šie notikumi ir datē-
jami, taisni no tā laikmeta, kad jūsu — zemnieku sa-
vienības valdība bija pie stūres un viņi nak no tam
iestādēm, kurās jūsu ļaudis ir vairākuma. Ta tad
jums nav morālisku tiesību uzmesties it ka par īpa-
šuma tiesību sargātājiem pret pilsonības centra gru-
pām. Tas ir pārmetums, kurš adresējams vispirms
jums pašiem.

Jūs esiet bez mitēšanās tagadējo valdību trau-
cējuši strādāt pozitivu darbu ar saviem nepamato-
tiem jautājumiem un nepamatotam interpelacijam.
Budžeta debates ir justi uzbrukuma pēdējais lādiņš
un tas ari, jau tagad to var teikt, noiet secen. Pēc
tam tagadējā valdība varēs mierīgi turpināt savu po-

KrājumāSaeimas StenojjrafiškS
ļļjjļoji Rlg», jakab» ielā Mi 11.

zitivo darbu un šinī pozitīva darba viens no svarī-
gākiem uzdevumiem būs ari ta īpašuma aizsargā-
šana, kuru jūs valdīdami esiet pietiekoša mēra pa-
līdzējuši putināt ar savam neskaitāmam panamām.
Tagadējā valdība gadās, lai uz apsūdzēto sola tiktu
nosēdināti īstie vainīgiepie valsts mantas putināša-
nas, un nevis tikai mazāk vainīgie sliežu bīdītāji.

Tā ir tā aina, kādā _ telojas_ patiesie tagadējie ap-
stākļi valstī. Katrā ziņa, ja mes salīdzinām jūsu val-
dīšanas laikus ar tagadējiem, tad var teikt, tagadējie
ir zelta laiki pret tiem, kādi bija toreiz, kad jus val-
dījāt. (Saucieni pa labi: «Ka tad, ka tad!").

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies. Vardu vairāk neviens
nevēlas? Debates slēgtas. Personīga lieta vārds
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Klīves kungs
savā runā attiecībā uz mani runāja par kādu kopdar-
bību starp demokrātisko centru un nacionālo zem- ...
nieku savienību un apgalvoja it ka es butu teicis
kādā no savām runām, ka tas esot iespējams no cen-
tra vai kas tam līdzīgs. Es paziņoju kategoriski, ka
es par to nemaz neesmu runājis un Klīves kungs
teica pilnīgu nepatiesību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pēdējais
vārds referentam.

Referents .J. Vesmanis: Še ir iesniegti daži
priekšlikumi sakara ar iekšlietu ministrijas budžetu.
Viens priekšlikums ir no Franča Trasuna un skan:
«lieku priekšā izdevumu budžeta posteņa sumu zem
tekoša Nr. 87 — 6.838 latu lieluma palielināt par
1.346 latiem un posteni pārlabota veida pieņemt
8.184 latu apmērā. Posteņa palielinājuma sumu ņemt
no kārtējā ieņēmumu budžeta zem tekoša Nr. 143
palielinot pēdējo par 1.346 latiem." Motivējot šo ie-
sniegumu Trasuna kungs izteicas, ka budžeta komi-
sija, strīpojot šo sumu, bij paredzējusi vaceministrs
Latgales lietās it kā pats butu spiests sēsties pierak-
stammašinas. Budžeta komisija ta nav domājusi, »
strīpodama šo sumu, bet uzskatīja, ka šo darbu va-
rētu veikt mašīnrakstīšanas birojs pie ministrijas
kanclejas. Pārrakstīšanas koncentrēšana viena vieta
no darba ražīguma un ari no taupības viedokļatie-
šām ieteicama. Tamdēļ budžeta komisijas vārda es
šo priekšlikumu atbalstīt nevaru. Otrs_priekšlikums
no Bīlmaņa kunga: «VIL daļa I. vieta zem tekoša
numura 86 strīpot 36.000 latu no aģentūras sumam.
Tad VII. daļā strīpot tekošā numura 111 24.000 latu
ari no aģentūras sumam." Ta ka te iet runa ne par
jaunu kreditu atvēlēšanu, bet par izdevumu samazi-
nāšanu, tad no tīri budžeta viedokļa pret šādu priekš-
likumu iebildumu nevarētu but. Bet citādi ir, ja ap-
skatam šo jautājumu no lietderības viedokļa. _ Vai
politiskā policija bez aģentūras sumam ir spējīga
veikt savu uzdevumu? Ka zināms, tad viens no gal-
veniem darbības līdzekļiem politiskai policijai ir tai-
sni privātie aģenti, kuru uzturēšanai vajadzīgas_ zi-
nāmas sumas. No iekšlietu ministrijas priekšstavja
budžeta komisijā mes dzirdējām, ka_politiskas poli-
cijas darbs ir nesekmīgs taisni tamdel, ka šīs sumas
ir ārkārtīgi mazas. Tāpēc, izejot no lietderības vie-
dokļa, nevarētu atbastīt Bīlmaņa kunga priekšlikumu,
kaut ari tas iziet uz zināmu ietaupījumu ievešanu.
Tālāk te ir vēl priekšlikums no Bīlmaņa kunga pār-
ejas formulas veidā: «Uzdot valdībai 3 mēnešu laika
pēc valsts budžeta speķa stāšanas slēgt visus Latvija
pastāvošos loto klubus". Patiesību sakot, tas nav
tieši budžeta jautājums, kaut kādus izdevumus vai
kaut kādus ieņēmumus no budžeta tas neprasa, ne
dod; bet ievērojot to, ka loto klubi ir uzskatami par
spēju ellēm, kuras pievelk plašākas iedzīvotāju ma-
sas un tāpēc atstāj graujošu iespaidu ne tikai uz_ tau-
tas morāli, bet ari uz viņas saimniecisko labklājību,
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es no budžeta komisijas viedokļa varētu tādu priekš-
likumu tikai apsveikt. Tālāk ir priekšlikums no Mai-
zeļa: «Uzdot valdībai, saskaņā_ ar Saeimas lēmumu
no 1923. gada 20. jūlija pārstrādāt likumu par pa-
valstniecību un iesniegt to Saeimai līdz 1924. gada
1. oktobrim." Tā ka tas ir priekšlikums, kas jau reiz
no Saeimas ir ticis votētsun pieņemts, tad man par
viņu šeit nebūs sevišķi jāizsakās. Beidzot es no
savas puses varētu likt priekšā izlabot pie pārrak-
stīšanas iezagušās kļūdas un proti 7. daļas 2. vieta
strīpot paragrāfus 2., 3., 4. un 5. un to vietā likt 3.,
4., 5. un 6.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 7. daļas
ir iesniegti vairāki pārlabojumi. Viens pārlabojums
iesniegts no Bīlmaņa.

iekšlietu ministrijas kārtējo izdevumu budžeta 7. daļā 2.
vietā tekošā numurā 86. strīpot 36.000 latu no aģentūras sumām.

Es likšu Bīlmaņa priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bīlmaņa priekšli-
kumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Bīlmaņa
priekšlikumu — strīpot 7. daļā 2. vietā Nr. 87 —
36.000 latu — nodotas 54 balsis, pret to nodotas 17
balsis, atturas 10. Priekšlikums pieņemts. Tad ir
iesniegts priekšlikums no Franča Trasuna:

„Lieku priekšā izdevumu budžetā posteņa sumas zem te-
koša numura 87—6836 lati palielināt par 1346 latiem un posteni
pārlabotā veidā pieņemt 8582 latu apmērā; šinī postenī palielinā-
tās sumas ņemt no kārtējā ieņēmumu budžeta posteņa zem te-
koša numura 148, palielinot pēdējo par 1346 latiem."

Es likšu Trasuna priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Trasuna priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par Trasuna priekšli-
kumu nodotas 47 balsis, pret to nodota 1 balss, at-
turas 40. Priekšlikums pieņemts. Nākošais priekš-
likums, no Bīlmaņa iesniegts, ir sekošs:

„Pie iekšlietu ministrijas kārtējā izdevumu budžeta 7. da-
ļas 5. vietas tekošā numura 111 strīpot 24.000 latu no aģentūras
sumām."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Bīlmaņa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 59 balsis, pret to —
19 balsis, atturas 9. Priekšlikums pieņemts. Nāko-
šais priekšlikums iesniegts no budžeta komisijas re-
ferenta:

„Lie_ku priekšā VII. daļā 2. vietā strīpot „2., 3., 4. un 5."
un to vieta likt „3., 4., 5. un 6.".

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Ari nav. Priekšlikums pieņemts. Tālāk
iesniegtas 2 pārejas formulas, viena no Bīlmaņa un
otra no Maizeļa. Bīlmaņa pārejas formula skan tā:

„Uzdot valdībai 3 mēnešu laikā pēc valsts budžeta spēkā
stāšanas slēgt visus Latvijā pastāvošos loto klubus."

Šī pārejas formula nāks uz balsošanu pēc bu-
džeta pieņemšanas. Otra pārejas formula:

„Uzdot valdībai saskaņā ar Saeimas lēmumu no 1923.
gada 20. jūlija pārstrādāt likumu par pavalstniecību un iesniegt
to Saeimailīdz 1924. gada 1. oktobrim. Sociāldemokrātiskās
frakcijas vārda Maizels."

Ari šī pārejas formula nāks uz balsošanu pēc
budžeta caurskatīšanas. Tālāk ir ienācis ar attiecī-
go skaitu paraktsu priekšlikums:'

„Liekam priekšā izdarīt pie budžeta VII. dalās iekšlietu
ministrijas aizklātu balsošanu."

(Balsis: «Kas parakstījuši?") Parakstījuši:
Meierovics, Goldmanis, Bergs, Siecenieks, Klīveu. t. t. Saskaņa ar kartības rulli notiks aizklāta bal-
sošana. Ludzu izdalīt zīmītes. Balsošanā nāk VII.dala, iekšlietu ministrijas budžets. Tos, kas ir par
ši budžeta pieņemšanu, lūdzu rakstīt uz zīmītēm

«par", tos, kas ir pret šī budžeta pieņemšanu, lūdzu
rakstīt uz zīmītēm «pret", tos, kas atturas lūdzu
rakstīt «atturas". Vai visi deputāti dabūjuši zīmītes?
Ja kāds nebūtu zīmīti saņēmis, vai butu to sabojā-
jis, tad lūdzu to griezties pie balsu skaitītājiem. Vai
zīmītes izpildītas? Ja tas izpildītas, tad lūdzu tas
savākt. Vai visi deputāti zīmītes nodevuši? Prezi-
dijs liek priekšā pa balsu skaitīšanas laiku pārtrau-
kumu uz 10 minūtēm. Iebildumu nav? Pārtrau-
kums uz 10 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 8.10—8.25 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās. Balsošanas iznākums: par VII. daļas
pieņemšanu nodotas 57 balsis, pret — 28 balsis, at-
turējušies 8. VII. daļa pieņemta. Nākamais bu-
džets — VIII. daļa. Izglītības ministrija.
(Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. I. latos.

VIII. daļa.
jjj.fi'-*h.pj^rņ, j ".JJ^JLĪJ-

Vispārējo lietu pārvalde nu
skolu departaments.

112 1 Personāla algas 106.285.—
113 2 Citi pārvaldes izdevumi . . . 31.288.—
114 3 Pedagoģiskās literatūras, zināt-

nes un mākslas rakstu iz-
došana 20.000.—

115 4 Pamatskolu inspekcijas perso-
nāla algas 70.398.—

116 5 Pamatskolu inspekcijas citi iz-
. devumi 23.502.—

117 6 Pamat- un vidusskolu skolotāju
kursi . . . 23.750.—

118 7 Dažādi kursi, vispārizglītojošas
lekcijas, kongresi, konferen-
ces un ekskursijas .... 23.772.—

119 8 Piemaksa ..Izglītības Ministri-
jas Mēnešrakstam" '. . . . 8.000 —

120 9 Skolu muzeja personāla algas . 5.764.—
121 10 Skolu muzeja citi pārvaldes

izdevumi 1.568.—
122 11 Skolu muzeja inventāra un ko-

lekciju papildināšana . . . 10.000.—

Kopā . 342.327.—
la Pamatskolas.

123 1 Personāla algas 227.169.—
124 2 Citi valdes izdevumi 50.093.—
125 3 Mācības līdzekli un inventārs. . 27.000.—
126 4 Internātu uzturēšana 40.594.—
127 5 Defektivu bērnu skolu ierīkošanai 14.000.—
128 6 Valsts piemaksa obligatorisko

bezmaksas skolu skolotājiem 5.081.454.—

Kopā . 5.440.310.—

Ib Vidusskolas.
129 1 Personāla algas 1.415.900.—
130 2 Citi pārvaldes izdevumi. . . . 111.515.—
131 3 Mācības līdzekļi un inventārs. . 60.000.—
132 4 Stipendijas. . _ 95.990.—
133 5 Internātu uzturēšana 4.000.—

Kopā . L687.405.—
Ic Arodskolas.

134 1 Personāla algas 844.618.—
135 2 Citi pārvaldes izdevumi. . . . 82.282.—
136 3 Mācības līdzekli un inventārs. . 100.000 —
137 4 Stipendijas. 38.596.—
138 5 Speciāli arodu kursi 22.710.—
139 6 Internātu uzturēšana 12.000.—

Kopā 1.100.206.—
Kopa par la—Ic vietām 8.227.921.—

Kopa par I—Ic vietām 8.552.248.—
II Mazākuma tautību departaments.

A. Vācu nodala.
140 1 Administratīvā personāla algas . 16.944.—
141 2 Citi pārvaldes izdevumi. . . . 2.496 —
142 3 Operativi izdevumi 66.326.—

85.766.—
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Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

B. Krievu nodala.
143 4 Administratīvā personāla algas . 15.542.—
144 5 Citi pārvaldes izdevumi. . . . 2.160.—
145 6 Operatīvi izdevumi ..... 112.661.—

130.363.—

C. Polu nodala.
146 7 Administratīvā personāla algas . 7.985.—
147 8 Citi pārvaldes izdevumi.... 1.393.—
148 9 Operatīvi izdevumi 58.957 —

68.335.—
D. Zīdu nodala.

149 10 Administratīvā personāla algas . 11.880.—
150 11. Citi pārvaldes izdevumi . . . 1.404.—
151 12 Operatīvi izdevumi 88.856 —

102.140.—

E. Baltkrievu nodala
152 13 Administratīvā personāla algas . 8.506.—
153 14 Citi pārvaldes izdevumi. . . . 1.800 —
154 15 Operatīvi izdevumi 85.534.—

95.840.—
Kopā par II. vietu 482.444 —

III Latvijas universitāte.
155 1 Administratīvā personāla algas . 282.204.—
156 2 Mācības spēku algas 1.276.965 —
157 3 Citi pārvaldes izdevumi .... 194.337.—
158 4 Mācības līdzekļi un inventārs . . 320.000.—
159 5 Zinisko darbu izdošana .... 20.000 —
160 6 Stipendijas un prēmijas .... 230.750.—
161 7 Piemaksa Vec-Auces un Rama-

vas fermām par pētīšanas un
studentu apmācības darbiem . 14.000.—

Kopā par III. vietu 2.338.256.—

IV Latvijas konservatorija.
162 1 Administratīvā personāla algas . 27.153.—
163 2 Mācības spēku algas 147.709.—
164 3 Citi pārvaldes izdevumi .... 17.266.—
165 4 Mācības līdzekļi un inventārs . . 5.100.—
166 5 Stipendijas; 6.000.—

Kopā par IV. vietu 203.228.—

V Mākslas akadēmija.
167 1 Administratīvā personāla algas . 23.009.—
168 2 Mācības spēku algas 90.614.—
169 3 Citi pārvaldes izdevumi.... 30.545.—
170 4 Mācības līdzekli un inventārs . . 12.231.—
171 5 Stipendijas 4.500.—

Kopā par V. vietu 160.899.—
VI Kultūras un mākslas iestādes.

A. Pieminekļu valde.
172 1 Personāla algas 3.848.—
173 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 5700.—
174 3 Pieminekļu apsardzības un kop-

šanas izdevumi 15.000.—

Kopā 24.548.—
B. Valsts etnogrāfiskais muzejs.

175 4 Personāla algas 10.560.—
176 5 Citi pārvaldes izdevumi .... 7.200. ?—
177 6 Kolekciju iegādāšana un uztu-

rēšana 7.400.—

Kopā 25.160.—
C. Valsts mākslas muzejs.

178 7 Personāla algas 9.879.—
179 8 Citi pārvaldes izdevumi .... 7.378.—
180 9 Mākslas darbu iegādāšana un uz-

turēšana 20.000.—

Kopā 37.257.—

D. Valsts archivs.
181 10 Personāla algas 30.436.—
182 11 Citi pārvaldes izdevumi .... 18.084.—
183 12 Operatīvi izdevumi 3.000.—

Kopā 51.520.—

Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

E. Valsts bibliotēka.
184 13 Personāla algas 51.469.—
185 14 Citi pārvaldes izdevumi .... 14.767.—
186 15 Grāmatu iegādāšana un iesiešana 35.420.—
187 16 Oficiālo izdevumu apmaiņas bi-

rojam 4.300 —

Kopā 105.956.—

F. Valsts piemaksas.
188 17 Nacionālai operai 312.000 —
189 18 Nacionālam teātrim 98.000.—

Kopā 410.000.—
Kopā par V. vietu 654.441.—

Kopā par VIII. dalu 12.391.516.—)

Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cie-

nījamie deputātu kungi! Es gribētu teikt dažus
vārdus pie izglītības ministrijas budžeta un noradīto ,
uz vienu ļoti lielu anormalību, kura visos Latvijas
pastāvēšanas gados ir zināmā mēra pastāvējusi,
turpina pastāvēt un kurai netiek piegriezta pienācīga
vērība, lai to novērstu. Ja mēs tagad paskatāmies
uz mūsu skolu jaunatni kā vidusskolas, ta ari augst-
skolā, tad mēs redzam vienu sevišķi uzkrītošu pa-
rādību, un proti to, ka skolu jaunatne ņem dzīvu da-
lību tā sauktās nacionālās kustības. Mes redzam
vispirms, ka skolu jaunatne ņem dzīvu dalību ta sau-
camā nacionālā klubā. Tāpat ari redzam, ka jau-
natne, skolu jaunatne ir ņēmusi dalību pie dažu or-
ganizāciju uzstāšanās, kuras ir nākušas no šo ap-
rindu puses. Ir nenoliedzami, ka šīs organizācijas
ir noteikti politiskas organizacijasVispār sakot,
tās ir tādas organizacajas, kuras ārda mušu valsts
pamatus. Ja nu šais organizācijas ņem dzīvu da-
lību mūsu skolu jaunatne, tad man jāsaka, ka šī jau-
natne tiek samaitāta no šīm organizācijām un iemā-
cīties viņa tur neko labu neiemācas. Otra nenor-
māla parādība ir vesela rinda, organizāciju, kuras
pabalsta plaši sabiedrība un tas ir ta sauktas vil-
cēnu, gaidu, vanagu un skautu organizācijas, kuras
sevišķi lielos apmēros ieiet mūsu jaunatne. Es ne-
gribu noliegt šīs organizācijas, viņām bez šaubām
ir ļoti daudz pozitivu īpašību, viņās ņem dzīvu da-
lību ļoti daudz no mūsu jaunatnes, bet ja tomēr šīs
organizācijas tiek pārspīlētas, ja šo_ organizacaju
mērķi tiek nepareizi iztulkoti. un ja mes redzam, ka
viņās ņem dalību, iestājās viņās visa mušu jaunatne,
tad tomēr tam ir jāpiegriež zināma vērība Un jāska-
tās uz to, vai tas tiešām ir normāli.
Es saku, mūsu skolu jaunatne aktivi darbojas tā
saucamās nacionālās organizācijās, bez ari fiziskas
audzināšanas organizācijas viņa ieplūst plašos apmē-
ros. Mēs ne vienā vietā vien varam dzirdēt, kur
divi vecāki — laucinieki savā starpā sarunājas par
saviem bērniem, kuri iet pilsētā skolā. yiens saka,
man ir vajadzīga nauda, jāsūta manam dēlam palie-
lināta porcija, jo tas bez skolas zinībām mācas vel
par nacionālistu. Otrs šo vārdu «nacionālists" ne-
saprot un viņam ir jāpaskaidro; ka viņš mācas par
latvieti. Lai skolēns mācītos par latvieti, tad viņam
jāpiesūta vairāk naudas. Otrs tēvs saka: «Ja, pedeja
laikā mans dēls ir iestājies tāda organizācija un mā-
cās par kādu zvēru, par vilku". Ja, redzat, mušu
vecāki laikam to nevar saprast, kas te notiek. Man
liekas, ka tā savā ziņā tomēr ir zveriskuma kultivē-
šana, ja tā saucās organizācija, par vilku. Trūkst
tikai vēl, ka mēs sauktos par lāčiem. Galu gala es
gribētu jautāt, vai mēs šajās organizācijas neizaudzi-
nāsim tikai zaķus, tādus,_ kas nederēs nekādam dar-
bam, kas no katra grūtāka uzdevuma baidīsies un
bēgs mežā no ceļa nost. Dažus gadus, varbūt 3 ga-
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dus atpakaļ mēs redzējām tādu parādību mušu sko- Viņi sāks grozīt iekārtu. 15—-16 gadus veci zeņķi
las. tur pastāvēja vesela rinda kamunistisku orga- mācas par «vilkiem", lai grozītu mušu iekārtu, la-
nīzaciju. i as pastāvēja gan province, gan ari centra gad pāriesim uz mušu augstskolu un paskatīsimies,
un ganorīz trīs ceturtuaļas no Komunistiskam orga- kas tur notiek. Vai tur sagatavo mums pratkiskuš
uizacijarn Latvija paslavēja no skolu jaunatnes, tau darbiniekus, kuri mums tiešām ir vajadzīgi. Diem-
Dija moue rauikansms. iagau vaira* ir moue reaK- žēl, tas nenotiek, augstskola nav domājusi pat to da-
cionansms un Konservatīva politika un jaunatne vai- rit, varbūt viena otra galva par_ to ir domājusi, bet
raK griezās uz to pusi. Ja nu mes reuzam, Ka jau- lielākais vairums par to nedoma. Mums tagad sa-
natne tik milzīgi padodas dažādiem arējiem īespai- gatavo inženierus, kur ir 4—5 gadīgs kurss, bet va-
diem un meklē ārpus skolas nodarbošanos un neno- jaga tur iet 6 un 7 gadus un tur gatavo inženierus,
uaruojas ar tiem priekšmetiem, Kas ir skola, tau te Kas nav derīgi_ rnusu apstākļiem, bet varbūt Krievija.!,
rouas jautājums, vai nesam skoiu politika tiek va- Piemēram, macaķimiķi, bet tai paša laika tiek ma-
uua pareizi. Ja mes redzam piepi pie dzīva KoKa, cīts ari, ka jābūvē tilti._ Ta tad viņus padara par spe-
tau rouas jautājums, vai KoKs nav Dojāts. Vai tie- cialistiem visas nozares, bet faktiski tie neder ne-
sam mušu sKoias nav ievainotas un man liekas, Ka viena nozare. Tapec ari tiem jāmācas b un 7 gadus,
tas ir tiesām ta, ka tas, ko mes uzskatam par nor- kamēr savu speciālo nozari viņš varētu iemācīties
maiu parādību, Ka mēs gribam dot kreditus, ka ras 3 un 4 gados. Tad"tas būtu pieejams, bet tagad tas
tiešām nenormāla parādība. Te ir tik daudz neveia- nav iespējams, jo kurš tad var o un 7 gadus sūtīt
tna un anormala, ka mums būtu mūsu skolas politika augstskola, lai tur mācas visādas specialitātes, ku-
visar krasi Un strauji jāmaina un jo ātrāk, jo labāk, ras mūsu dzīvē neder. Tad kāds students beidza
Mūsu skolas, neskatoties uz to, ka katrā vārda galā augstskolu, kas var saņemt 7vai 8 tūkstošus mēnesi.
tiek minēts nacionālisms, ir kopē jums un pie tam Tas nav viena vien lakultate, tas ir vesela rinda ta~
siiktskopejumsno krievu skolās, las pats gars, kas kultam. Tālāk, vesela rinda cilvēku slimo ar ka-
agrāk valdīja krievu skolās, tas tagad valda pie taru, kuņģis nestrādā kārtīgi (jautrība pa kreisi),
mums. Ari mums ir maz tādu skolotāju, ar maz iz- Kam ir labi zobi, tas var smieties, bet kam tie ir slikti,
ņēmumiem, kas ienestu nacionālismu, kas ienestu tam smiekli nenāk. Te zobi ir jāārstē. Pie mums
kaut ko īpatnēju. (Sauciens pa kreisi: „io jau jūsu gandrīz katram cilvēkam ir vajadzīgs zobārsts, bet
valdība izdarīja!-) bet jūsu valdība dara to pašu ja ir vajadzīgi augstskolai līdzekļi, lai ta varētu mācīt
(sauciens). Krievu skolas netika dibinātas priekš mums zobārstus, tad šie budžeti tiek strīpoti, bet pie
tautas un tautas vajadzībām, tur mācījās aristokrātu mums tiek mācīti inženieri 6—7 gadus. Trūkst mums
bērni pa lielākai daļai. Tās bija tālu no praktiskās zobārstu, trūkst mums ārstu, kur ari mācības kurss
dzīves. Tās ar praktisko dzīvi nesaistījās un tur ir garš un plašs. Un tas viss ir pārnācis mums no
mācījās cilvēki, kuri meklēja vispārēju izglītību, vis- Krievijas. (Starpsaucieni.) Nu, Jums gan patiesība
pārējas zināšanas un maz interesējās, kas no tam iz- vajadzēja vienu pamatīgu veterinārārstu. (Jautrība.)
nāk. Un vai mūsu skolās nav tas pats? Ko mača Redziet, mums tas ir pārņemts no agrākās Krievijas
vidusskolās? Vai nāk no tām cilvēki sagatavoti augstskolām. Tur tiešam vajadzēja but inženierain,
praktiskai dzīvei, vai tur nāk praktiski darbinieki? kuram, ja to nosūtīja kāda stepe vai apgabala, vienā
Nē, kaut ari sauktu šīs vidusskolas par reālskolām, un tai pašabrīdī vajadzēja but par dzelzceļa inženieri,
taču reāla, dzīvei derīga, tur ir ārkārtīgi maz; tur javajadzīgs par vecmāti, pararstu u. 1.1. Viņam visa
tiek mācītas sausas formulas un kas pabeidz vidus- vajadzēja zināt un visu iemācīties. Bet mušu zeme
skolu, tas labākā gadījumā var būt par kantoristu, nav tik plaša un mums inteliģences ir vairāk. Ja tas
Bet, cienījamie kungi, mums pērn un šogad darba irta, tad vajaga vairāk specializēties un piemēroties
biržā ir reģistrēti kantoristi kā bezdarbnieki. Jātie- rnusu dzīves vajadzībām. Starp citu noradīšu uz vie-
sām mūsu vidusskola sagatavo kantoristus, ja grib nu bēdīgu stāvokli, t. i. rnusu zobārstiem, kuriem ir
visu jaunatni tur iegrūst iekšā, ja iemāca viņus nodala pie augstskolas, kas stāv ļoti novārtā, kurai
rakstīt, lai viņi rakstu darbiem būtu derīgi un ierak- pat nostrīpoti budžeti priekš asistentiem un stundu
stītu ienākušos un izejošos papīrus mūsu iestādes, padevejiem, lai gan mes paši uz vietas nevaram sa-
tad kas no tam var iznākt? Tas, kas tiek darīts gatavottik daudz zobārstus, cik ir vajadzīgs. Re-
mūsu vidusskolās, tas nelabojas. Vienā otrā vieta dziet, tāds stavok!is _ ir rnusu skolas. Ja tāds sta-
paceļas Skolas, bet tās ir retas, kuras nodarbojas ar voklis ir rnusu skolas, ja rnusu skolas lidinās prom
praktisko dzīvi. Praktiskā dzīvē mums ir cilvēki no praktiskas dzīves un mača tikai abstraktas lietas,

- vajadzīgi, kā dzelzceļu inženiers saka: mums vajā- tad es domāju, ir viegli saprast, ka rnusu skolnieki,
dzīgi uz ik sola techniķi, kas strādātu pie dzelzce- kuri grib šo praktisko dzīvi, kuri grib praktiska dzi-
ļiem, bet nav šo techniķu, tāpēc ka skolas viņus ne- ve_ aktivi līdzdarboties, gribot negribot ir spiesti ie-
sagatavo. Mums ir gan reālisti, kuri tanī pašā brīdī stāties komunistu organizācijas, kad tas bija mode,
ir «vanagi" un «vilki", bet praktiskai dzīvei viņi nav vai tagad quasi nacionālas organizācijas, kas tagad
piemēroti. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas strādātu ir mode. Mūsu lauku. tevi,_ kas suta naudu, saka, ka
lonkopībā, kas strādātu pie sviesta pagatavošanas, vienam dēls mācas par zvēru, otrs atkal — par lat-
bet mums tādu cilvēku nav. Pagājušā gadā mēs la- vieti. Galu gala priekš kam te mācas, to nezin, nezin,
sijām, kur tiek sagatavota gaļa eksportam, ka tur par ko dod savu naudu un līdzekļus. Redziet.šis jau-
jāizraksta ārzemnieki, jo mums pašiem trūkst cii- tajtims ir ļoti plašs, par viņu ļoti daudz ko runāt. Tas
vēku, kas prastu tik vienkāršas lietas. Nav cilvēku, ir pilnīgi traģisks jautājums, jo rnusu jaunatne ar katru
kas prastu zivis iesālīt. Mežiem trūkst attiecīgo dienu jo vairākiet posta. Tiek gatavoti atestāti, lai
technisko spēku. Ko dara mūsu jaunatne? Viņa mā- otra diena varetujiierakstīties bezdarbnieku armija
cas par reālistiem, iemācās lasīt un rakstīt. Tad aiz ar atestātu kabata. Sis stāvoklis ir jānovērš. Vai
gara laika, tā kā tas reālists un ģimnāzists un tās vi- nu mes balsosim par vai pret izglītības ministrijas bu-
dusskolas beigušais neko nav ieguvis, tad cilvēkiem džetu, bet līdz šim visa visuma nav ne mazākas zi-
rodas izmisums par savu stāvokli. Tie nezin, kur mes, ka te grib ko labot. Tikai atsevišķi skolotāji
viņi paliks. Tēvs un māte sūri un grūti sūtījuši vi- šim jautājumam seko un viņu cilā, bet viņš tomēr
ņus skolās. Izgājuši skolu cauri, viņi nonāk grūtā stov augstāka mēra novārtā.
stāvoklī, jo viņi neder dzīvei. Viņi domā: neviens Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
mums nenāk pretim, ta tad te vainīga rnusu iekārta, neviens nav pieteicies. Vēl vārds Koreckim.
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"VSp P. Koreckis (krievu tautas partija,, runā krie- kas bija savākti steidzīgi un varbūt iespaidoti no tiem
r^Ķ'\sk\) *): Deputātu kungi ! Deputāts Lindiņš savā spēkiem, kas stāv pa daļai ārpus mūsu valsts varas.

runā centas jūs pārliecināt, ka gandrīz visa mūsu iz- Ne tikai latgalieši apstrīd tik lielu baltkrievu skaitu
glītības sistēma ir nepareiza. It sevišķi viņš norā- Latgalē, bet to apstrīd ari citas tautības, piem. poli.
dīja, ka mēs izdarām lielu kļūdu, neatvērdami profe- Veržbicka kungs pāris dienas atpakaļ mums paziņoja,
sionalas un speciāli techniskās skolas. Es domāju, ka ka liela dala to cilvēku, kuri pierakstīti un teicas par
deputāta Lindiņa redzes stāvoklis ir drusku nepa- baltkrieviem, ka tie esot poli. Viņš paziņoja, ka Lat-
reizs. Ja pie mums ir divi neapstrīdami fakti, t. i. galē pārpoļošanās politika agrāk tika vesta loti lielos
liels analfabētu daudzums, kas Latgales krievu paga- apmēros. Man ari'jāatzīstas, kal tas tiešām tā bija un
stos sasniedz pat 50%, un no otras puses speciālā iz- loti lielā mērā vēl tagad turpinājās Latgale. Latga-
glītība, kas ir ļoti dārga, tad rodas jautājums, kas ta- liešu pārtautošanas politika tiek vesta no vairāk pu-
gadējā laikā ir vairāk no svara, vai iznīcināt analfa- sēm: no polu, nobaltkrievu un ari no krievu puses,
betisinu jeb vai dot speciālo izglītību, kauču ari mazai Bet krievi Latgalē nevar attīstīt tik sekmīgi savu de-
iedzīvotāju daļai. Elementārā taisnībaprasa pieņemt nacionalizācijas darbību,ka to dara poli un baltkrievi,
pirmo, pa kādu ceļu pašlaik iet ari mūsu skolu politi- jo abas pēdējās tautības sava masa ir katoļticīgas un
ka, starp citu ievērodama ari speciālās izglītības ideju, zem ticības izkārtnes un reliģiozu jutu iespaida vi-

Es nevaru piekrist ari deputāta Trasuna ieskā- ņiem tas denacionalizācijas darbs izdodas. Mes, lat-
tiem,kurš aizrādīja, ka ir nepieciešams samazināt mi- galieši, varam konstatēt, lai gan skaitli mums nav pie
noritatu skolu skaitu. Vispirms deputāta Trasuna ap- rokas, jo tādas lietas netiek reģistrētas no valsts ie-
galvojums, ka Latgalē minoritatu skolu ir daudz reiz stādēm, no acumēra konstatēt, ka rnusu tautas lat-
vairāk kā latgaliešu skolas, ir nepareizs. Otrkārt, ja galiešu daļa nevis stiprinājās un vairojas, bet gan ma-
deputats Trasuns atrod, ka latgaliešu skolu skaitu jā- zinājās. Ja latgaliešu skaits nemazinājās iedzīvotāju
palielina, tad tas vēl nedod iemeslu slēgt minori- masās, tad latgalieši mazinājās savā inteliģences dala.
tatu skolas. Ja jūs ņemat baltkrievu skolu, vai ari polu skolu, tad

. Mēs varētu pievest mūsu anketu ziņas, no kuram jūs redzēsat, ka tur loti liels procents mācekļu, kas
būtu redzams, ka vispārīgais krievu skolu skaits ir nepieder ne pie polu, ne pie baltkrievu tautībām. Lat-
[oti nepietiekošs, ka krievu skolām nav pat visele- galē cittautiešu skolas ir nostādītas tā,ka tās pievelk
mentarakās iekārtas u.'t. t. Tomēr mēs tagad šo jau- latviešu bērnus un jaunību. Šeit nu ir vainīga val-
tājumu neaizkārsim, jo kabineta maiņa dod mums dība, vainīgs ir izglītības resors, ka pagājušos kabi-
pāiiiecību, ka vispārīgi minoritatu un sevišķi krievu netos, tā ari tagadējā. Skolas nav pareizi nostādī-
taisnīgās prasības skolu lietās tiks amnierinātas. tas. Vispirms jau par skolu telpām netiek nemaz

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ķēmpam. gādāts. Ari minoritatu priekšstāvji, _kuru skolas miti-
f \f\ I, ., ti i. \ a ^ i „+„ ui„i„,i. r:^oi-;najas samēra labākas telpas, aizrāda, ka Latgalesa *U Fr. Ķemps (Latgales demokrātu bloks): Godātie ,,_',, , , . - . , ., ,-, .- ,,L, , M=„T*>* deputātu kungi! Par Latgales apgabala skolu jautā- daļa skolas telpu ziņa ir loti slikti nos adītas. Maci-

X Ljumu vairāk runā minoritatu priekšstāvji. Loti garu bas līdzekļu ziņa man jāsaka ka latgaliešiem to liela
, ^runu noturēja bolu priekšstāvis Veržbicka kungs pie mēra trūkst un sevišķi uzkrītoši tas ir redzams taisni
-' vispārējām-debatēm; tāpat Korecka kungs nupat pū- tad ja salīdzinām mācības līdzekļu ziņa latgahesu

lijās pierādīt, ka Latgalē esot par maz minoritatu sko- skolas ar cittautiešu skolām. Polu, krievu un balt-
lu, ka to varēja un vajadzēja būt vairāk. Turpretim krievu skolas saņem no ārzemēm skolas literatūru,
Trasuna kungs vecākais apgalvoja, ka Latgalē mino- *iņi savas skolas ir nostādījusi daudz labāk. Viņiem

ritatu skolu vispār ii" nārāk daudz un ka Latgales lat- mācības
^^ftž^^^IfekrttaSffiS

viešu skolas ir loti mazā skaitā un neapmierina tās f^iem t«ldu,^gka T,^u \L tāi ffifetu
prasības, kādas izglītībai liek priekšā dzīves vajadzī- tiek drukātas baltiešu izloksne un ar tam latgaliešu

bas. Latgale ir raiba pēc sava nacionālā sastāva un «kolam fo« 8jufrwt Beru ne labprāt.lasa tas. Ti-

tur vēl nav izšķirts jautājumspar divām "tautībām, ap k
%

vecākas klases var sis grāmatas izhe
^
tot bet ze-

kurārn grozās daudz strīdu, t. i. par baltkrievu un poļu makam klasembez atlikšanas nepiecesami vajadzīgs
tautībām. Man jau trešo reizi ir tas gods no šīs aug- ievest skolu grāmatas latgaliešu zloksnela zema-

stās vietas runai Latgales skolu lietā un pastrīpot to, kam klasēm l^_^em^̂ ^WJļ^
ka tur šis neskaidrais tautību jautājumsrāda lielas ne- dzivo_sim_to, ko mes jau tagad redzam a tīstāmies loti
skaidrības un netaisnības ari skolu lietā. Latgalei, !-™^"m ' '^/^^ft^Sif'H5£?f
kura ir stipri iepakaļ palikusi Baltijas provincēm, šinī sas pariet uz_ sveštautiešu Jfe^^ļ^f.fe
ziņā vajadzētu piegriezt vislielāko vērību. Visas vai- dzeķ u un mac.bu ziņa ir nostādītos labāk. Ar he u

dfbas mums to ir solījušas, bet neviena līdz šim neko nožēlošanu ir jāatzīst, ka mes tiekam pārtautoto Ja

nopietnu nav darījusi Ja es runāšu par Latgales sko- mes salīdzinām vecos krievu laikus
^

kur mes b jam

.u apstākļiem, tad tās nezīmēsies tik daudz uz tagadē- apspiest, kur mes bijam nostādīt> zemāko pilsoņu kā-

jās koalicijas valdības darbību,kas darbojas tikai pā- egonja, tad mums tomēr bija ta sajuta, ka mus tomēr
! ,s mēnešus, bet vairāk uz veciem grēkiem, uz bijušo lk s\?l\ pedenacionalize ka togad. Bet tagad kur

valdību rīcību. Visas bijušās valdības, kad tās sa- atatfiesi jutas br.v. sava valsti kur viņi sastāda ma-
stādījās piedaloties latgaliešiem, solīja, ka Latgalei Jontatrsava zeme - sava Latgale vuuutosi ka
piegriezīs sevišķu vērību, bet tas vēlāk, diemžēl, nav aprobežoti i ka apcirpti sai

^
visvajadzīgākā dzīves

darīts. Ka Latgalē latvisku skolu ir samērā maz, pie ™m*ff^^^ ^S^^^M I^tā vainīgas ir valdības. Vainīgas agrākās valdības ir fe Lk daudz vainīgas, ka ya nīg esam mes pasi Mes,

tanī ziņā, ka nav pratušas izvest pareizu Latgales sta- latgahes., neesam mmor tatu pretm ek, mes negn-
tistiku. Sevišķi vainīgs ir izglītības resors, ka tas bam minoritātēm noņemt tas tiesības, kuras viņam
neprata un varbūt vēl līdz šim, cik redzams neprot '/ ļjhalo, ir pec rnusu l.kum.em p eder bet mes pro-
pareizi kvalificēt latgaliešu nacionālās vajadzības un te.sļe'am,'?reJ Pārtautošanu un atsaucamies uz usu
nostādīt skolu tā, kā tas īsti būtu vajadzīgs. Kā pa- radību, lai jus gadatu par to ka minor.tatos, ku as
gājušās, tā ari tagadējā valdība iedomājas, ka Latgalē Wkopskaita Latgale sastāda lielu procentu ka tas
patiešān, ir 60,00 babkr^vu

kā
tas stāv Riskās

^^S^sSffiSSK ār^skolim'fr' va-pārvaldes grāmata. Mes, latgalieši, to apstrīdam, jo ' ]XC\\^ un teātri kas laužu masas tmrīffitā statistika ir dibināta uz skaitīšanas materiāliem, lādzīgas vel lekcijas un teatu, kas ļaužu masas garīgi
un nacionāli paceļ un attīsta. Ari sim vajadzībām ir

*) Runātāja atreferējums. ļoti maza vērība piegriezta. Te jāpiemin par kultu-
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ras fonda domi. Šī iestāde nav saistīta ar valdību,
bet viņa atronas zem izglītības resora neteša iespai-
da. Ar nožēlošanu jākonstatē, ka latgaliešu prasības
šeit maz tiek ievērotas. Ja latgalieši nak ar kādam
prasībām, tad vienmēr izrādās, ka nav kas kartība:
ka na vpietiekoši motivēts, ka nav pareizi norēķins
dots par pagājušām sumām u. t. t., ar vardu sakot,
ko latgaliešiari nenieprasa, no šīmprasībām tikai nie-
cīgu procentu apmierina. Saprotama lieta,ka Latgalē
ir mazāk izglītības organizāciju un biedrību vai kādu
citu iestāžu, tāpēc ari samēra mazāks lūgumu pro-
cents ienāk. Bet fonda domes locekļiem vajadzētu
taču ievērot sevišķos Latgales apstākļus un nerēķi-
nāties ar ienākušo lūgumu skaitu, ar to, ka lūgums ir
nepareizi uzrakstīts, vai nepietiekoši motivēts, vai
ari norēķini un aprēķini nav stādīti pec formas. Mums
aizrāda tie latgalieši, kas sēž Kultūras fonda dome,
ka Dēķena kungs un Brieža kungs šie divu galējo
spārnu priekšstāvji balso vienādi,kad lieta grozās ap
latgaliešiem. Kad nāk latgaliešu prasības, tad šinī
ziņā šie divi kungi vienmērsaprotasun latgaliešu pa-
balstus noraida. Tā ir bēdīga parādība, pret kuru
mēs karot nevaram, bet varam par to tikai sūdzēties.
(Starpsauciens no Brieža.) yai tā ir aplamība? (Brie-
dis no vietas: «To mēs pierādīsim!"). Manus vārdus
apstiprinās mūsu latgaliešu priekšstāvji, kas kultūras
fonda domē strādā. Ka tā nav aplamība, pļerāda ari
tas fakts, ka no visām kultūras fonda sumām,_kuras
katra koalīcija mums apsola, reizēm V», reizēm 1U,
Latgale pa visu kultūras fonda eksistēšanas laiku sa-
ņēmusi knapi 17 dalu. Tā tad redziet, no vienas pu-
ses

^
kaisti solījumi un no otras puses darbi. Nav tad

nekāds brīnums, ka Latgale savā attīstībā paliek stipri
iepakaļ Baltijas provincēm. Nav brīnums, ka pie
latgaliešiem mēs neredzam nacionālas sajūtas pacel-
šanos, kas būtu loģiski gaidāms un cerams. Nav ne-
kāds brīnums, ka latgaliešu jaunatne izvēlas cittau-
tiešu skolas un aiziet pie poliem un baltkrieviem. Mēs
nezinām lāgā, kā un ar kādiem līdzekļiem tas notiek,
bet _ redzam, _ka cittautiešu skolas nostādītas daudz
labāk. Viņām ir labākas telpas, bagātāki mācības
līdzekli un visādas labierīcības. Šīs skolas no bērnu
un jaunībasredzes viedokļa izrādās daudz interesan-
tākas un daudz pievilcīgākas, nekā savas nacionālās
skolas. Lai mazākuma tautību priekšstāvji nedomā,
ka mes, latgalieši, gribam aprobežot viņu tiesības,
vai uz viņu rēķina mēs gribam savu kultūru, savu na-
cionālo attīstību celt. Mēs atzīstam, ka viņiem jā-
dod tas,kas viņiem taisnīgi pienākas. Tāpēc mēs ne-
varam piekrist ari tai politikai, no iekšlietu ministri-
jaspuses, ka viņa jaucas skolu darīšanās, kā to nesen
referēja Veržbicka kungs. Mēs nevaram ari piekrist
tam rupjam šovinismam, kāds parādījies dažu polici-
jas ierēdņu darbībā, attiecībā uz skolām, un tautībām,
ka mums to stāstīja po[u deputāts par Latgales un
Ilūkstes apriņķi. Tas policijas priekšnieks, kurš tik
rupji iemaisījās i skolu darīšanas, i polu un baltkrievu
attiecības, tos mums nav sevišķi mīļš. Viņš savā
laika ar lielam pulem bija izsviests no Rēzeknes un
tika pārcelts uz Ilūksti. Tas kungs ir loti «smalks"
savos paņēmienos. Veržbicka kungs mums pastāstīja
taisni šausmu lietas; kad es klausīļos viņa runā, tad es
brīnījos,, ka iekšlietu ministrs varēja tādu cilvēku no-
likt tāda atbildīga apgabalā, kāds ir Ilūkstes apriņķis,
kur skolu jautājums, tautību un ticību jautājums ir tik
sarežģīts, ir tik jutīgas dabas, ka tur jāsūta tikai in-
teliģenti, politiski delikāti administratori, nevis dū-
res varoņi. Mes zinām, kādas pretensijas ir vienai
no rnusu kaimiņu valstīm, vai dažām aprindām tanī
valstī, uz dažiem mūsu teritorijas pagastiem. Mēs
zinām, kāds Ilūkste ir tautību sastāvs. Tur mums ir
uzmanīgi_ jāsper solus, tur ļoti delikātiem paņēmie-
niem ir jāķeras pie jautājumuatrisināšanas. Mēs ne-

varam piekrist, ka ar rupjiem paņēmieniem ierēdņi
ķērās pie cilvēkiem, tos sasauc un piespiež viņus
rakstīties tādā vai citāda tautība, revidē viņu pases
un patvarīgi pārlabo ticības vai tautības atzīmējumus
pasēs. Tādi ierēdņi nekāda ziņa nav ciešami. Ir
slikti, ka tādi ierēdņi dabu vel uzdevumu no iekšlietu
vai izglītības ministra revidēt skolujietu nostādīšanu.
Tur var notikt lielas kludas, lielas pārskatīšanas.Var-
būt pa daļai ir taisnība ari Deķena kungam, kad viņš
aizstāvēja baltkrievus pret policijas uzbrukumiem,
var notikt tādas pārskatīšanas, kas var izsaukt loti
nelabu iespaidu pie rnusu kaimiņiem un radīt pat
starptautiskus sarežģījumus. Cik tas policijas ie-
rēdnis ir izglītots, smalks unattiecīgssavam amatam,
pierāda tikai tas, ka viņš būdams Rēzekne no viena
latgaliešu deputāta, kas nešaubāmi ir Latvijas pa-
valstnieks, kas darbojas Latvijas sabiedriska dzīve
ilgus gadus ir pieprasījis caur Rīgas policiju pases
atņemšanu. Viņš bija piesūtījis jau izgatavotu blan-
keti, kuru vajadzēja tikai piepildīt, lai Latvijas pases
vietā tiktu izdota pagaidu ārzemnieku pase. Ja mēs
ar tādiem ierēdņiem vedīshu_nacionālo un v'cnār val-
stisko politiku savās nomalēs, droši vien mes viņas
ne stiprināsim, bet gan vājināsim. Mes tikai diskre-
ditēsim savu nacionālo lietu šinīs nomales. Beidzot
es gribu apstāties pie viena apstākļa, kas nav pastrī-
pots izglītības ministrijas budžeta — nezinu va_i bu-
džeta komisijā šis jautājums bij pārrunāts un_ pārdo-
māts — proti ārpusskolas izglītība. Ja Latgale ir maz
skolu, ja tās ir maz attīstītas, atrodas sliktos_matere-
los un citos apstākļos, tad josevišķa vērība jāpiegriež
ārpusskolas izglītībai. Šī sevišķa vērība butu jāpie-
griež visām iestādēm, visiem avotiem, no kuriem ti-
kai nāk kādi līdzekļi, kā kultūras fonds, atsevišķas
kabineta sumas u. t. t. Šinī ziņa cik Latgale ari ne-
lūdza, cik Latgale ari negriezās pie baltiešu deputā-
tiem, pie dažādām mušu valdībām, kuras .pagātne pa-
stāvēja, vienmēr viņa dabūja tikai solījumus, ka tas
tiks darīts pēc iespējas, cik līdzekļi atļaus, bet kad
nācās praktiski ķerties pie lietas, tad latgalieši tika
aizmirsti. Vēlreiz jāpastrīpo, ka Latgales jautājums
ir nopietnāks, neka mes, kungi, domājam. Latgale
ne tikai skolu ziņā ir palikusi iepakaļ. Latgale ir pa-
likusi iepakaļ ari daudz citas dzīves_ nozares. Lat-
gale, ja nepiegriezīsim tai sevišķu vērību, paliks vel
tālāk iepakaļ nekā līdz šim, samēra ar Baltijas provin-
cēm. Ja mēs skatīsimies uz Latgali tikai ka uz dzīva
spēka rezervuāru, ja visa Baltija, Kurzeme un Vidze-
me tikai gaidīs, ka pavasaros no Latgales nāks arāji,
pļāvēji, grāvju racēji un linu kulstītāji, tad mēs tikai
atsvešināsim šo mūsu trešo zvaigzni um varbūt, sa-
gaidīsim, kad latgalieši pilnīgi atsals savas jutas pret
baltiešu tautiešiem. Jau tagad, man jāpastrīpo, ma-
nāmas loti vēsas attiecības pret baltiešiem ļaužu ma-
sās. Tās attiecības bija daudz labākas 1920_ un 1921.
gadā, t. i. Latvijas ziedu un plaukšanas laika, bet kad
mēs tagad kā valsts jaubriestam un ekonomiski no-
stiprināmies, mēs nejūtam vairs šīs labas attiecības.
Tā siltā straume, kas no šejienes plūda sakuma, vairs
neplūst uz Latgali. Mēs dzirdam, ka tie,_kas no še-
jienes dodas uz Latgali kā tirgotāji, vai ierēdņi, tie ju-
tas kā Baltijas kolonisti un skatās uz Latgali ka uz
kaut kādu Sibīriju. Ja mēs gribam nodibināt siltā-
kas attiecības starp Baltijas provincēm un Latgali,
tad mums patiešām jāpiegriež lielāka vērība Latgales
garīgai pacelšanai un apgaismošanai. Tas ir iespē-
jams tikai tad, jamēs caur budžetu, kuru mēs pieņe-
mam izglītības ministrijā, tāpat ari caur kultūras fon-
du un visiem citiem avotiem centīsimies pacelt Lat-
gales skolas un ārpusskolas izglītību, attīstot Latgalē
populāro literatūru, teātrus un t. t, kas tur lielā mērā
trūkst un bez kā tauta nevar nacionāli pacelties, na-
cionāli domāt un attīstīties.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kallistrato-
vam. ! i;»r#iji

M. Kallistratovs (krievu vecticībnieks, runā krie-
jj viski)*): Pie izglītības ministrijas darbības, vairāk
/kā pie kautkura cita resora darbības, teorētiski ir

/ jfijāsagaida, ka viņa apvienos ap sevi visas parlamen-
ti tarās grupas, jo šī resora darbības gala mērķis ir nā-

kamo valsts pilsoņu audzināšana. Tomēr attiecināt
to uz mūsu izglītības resoru, pretēji Korecka kunga
ieskatiem, no krievu minoritatu redzes stāvokļa nav
iespējams.

Valsts interesēs ir nepieciešami jācenšas visin-
tensivaki izplatīt zinības starp kultureli vājākiem ele-
mentiem. Nevaram sacīt, ka izglītības ministrija pie-
nācīgā kārtā un bez izņēmumiem piekristu šādam
uzskatam. Kā ilustrācija tam noder Latgale ar viņas
iedzīvotāju zemo kultureto līmeni, ar kronisko pama-
ta un vidusskolu trūkumu, ar lielu bērnu procentu,kas
neapmeklē skolas. Galvenā kārtā tas viss krīt uz
krievu zemniecības dalu.

Blakus tam attiecībā uz krievu skolām mēs re-
dzam veselu rindu kliedzošu parādību. Visiem ir pa-
zīstamas lielās prūtības nie krievu skolu atvēršanas.
Dažreiz šinī zinā iedzīvotājiem jāved pat ilgstošu
cīņu. Raksturīgi pie tam vēl, ka izglītības ministrija,
pat nostājusies iedzīvotāju nusē, nav spējīga pār-
varēt pagastu un apriņķu valžu pretestību.

Ari esošo krievu skolu stāvoklis izsauc ne ma-
zākas bažas. Šo bažu pamats ir tā politika, kas iz-
iet uz krievu skolu apvienošanu ar citu tautību sko-

*) Runātāja atreferējums.

lam. Ka sekas tam ir tas, ka šīsskolas izņem no krie-
vu nodalās pārzinās.

Nevaram paiet garām ari tai bieži praktizējamai
kārtībai, kur valdes iecel skolotājus bez_ skolas pa-
domes zināšanas un piekrišanas._ Nerunājot par ne-
likumību, šādakārtība (galvena kārta pateicoties tam,
ka minoritatu nodalās netiek pielaistas pie skolotāju
apstiprināšanas) veicina nekrievu tautības skolotāju
ieplūšanu krievu skolās.

Ir tiesa, ka lielākā dala vainas no sacītā krīt uz
veco kabinetu. Tomēr ari tagadējā izglītības ministra
darbībā reiz pa reizei atskan vecas skaņas. Daudzu
skolotāju atlaišanas cirkulārs ir smacējošas gāzes at-
tiecībā uz krievu skolu. Neatradīsies neviens peda-
f""-s, kas nesacītu, ka šis cirkulārs ir skolu iznīcinā-
šana. Vēl vairāk, tāds rīkojums ir dziļi netaisnīgs,
jo nospiedošais skolotāju vairums strada skolas jau
no valsts dibināšanas momenta. Par skolas inventāra
aizsargāšanu pārējas laikmeta, par piecgadīgu dar-
bību, izglītības ministrs iesviež 75% no viņiem bez-
darbības apkampienos.

Beidzot, es iesniedzu priekšlikumu palielināt
krievu nodalās budžetu par 3150 latu un atjaunot bu-
džeta nodaļā pantu par izdevumiem vidusskolu kur-
siem, paralēlām klasēm, mācības līdzekļiem un re-
montiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieteikušies vai-
rāki runātāji. Vēla laika dēļ prezidijs liek priekša
šodien sēdi slēgt un turpināt debates rit pulksten 5.
Iebildumu nav. Nākamā sēde rīt pulksten 5 pec pus-
dienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.45 vakara.)

V. sesijas 10. sēde 1924. gada 15. maija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
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E. Felsbergs (demokrātiskais centrs) .... 330
H. Sainis (zemnieku savienība) , 332

Fr. Ķemps (latgaliešu demokrātu bloks) ... 336
2. Nākošā sēde . . . 33S

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Turpinājās debates pie valsts budžeta VIII. da-
ļas — izglītības ministrijas kārtējo izdevumu budžeta.
Vārds "Francim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
n' kungi! Parasti sāpīgais resors ir finansu ministrijas
/^Oiesors, kas visos parlamentos izsauc lielus strīdus,

. lielas debates, lielus aizrādījumus u. 1.1.Bet pie mums
var konstatēt, ka laimīgā gadījumā tas ir viens no
mierīgākiem resoriem. Liekas, ka reiz esam iebrau-
kuši zināmās sliedēs, zināmā ceļā un mums liekas,ka
viss ir kārtībā. Bet mums paliek divi citi sāpīgi un

nemierīgi resori, t. i. zemkopības resors un izglītības
resors. Un tā lieta, kungi, ir saprotama, ka šie divi
resori izsauc garas un lielas debates._ Zemkopības
resors izsauc lielās un garās debates tāpēc, ka agrā-
rā reforma nav vēl izbeigta galīgi un izglītības resors
izsauc tāpēc, ka mūsu skolas lietas vel nav nokārto-
tas. Jo, kungi, kā tad stāv ar mūsu skolu? Es neat-
ceros, kur es esmu lasījis, vai kur es esmu dzirdējis,
ka kāds no šī resora darbiniekiem izteicies

^
ka rnusu

skola ir loti labi nostādīta, labāki nekā kāda cita jau-
nā valstī un tas sakāms ne tikai par pamat- un vidus-
skolām, bet ari par mūsu augstskolu

^
Bet, kungi, man

paliek uz šo pateikt, ka pēc manām domam rnusu
skola loti slikti nostādīta, jo,kungi, pirmkārt- kur mi-
tinājās mūsu skolas? Pa lielākai daļai viņas mitinā-
jās vienā zemnieku istabā, kura ir trīs asis plata un
trīs asis gara. Otrkārt šai vienā istabā dažreiz ir
trīs klases konā un šīs trīs klases pamatskolā dažreiz,
vada viena skolotāja. Kā viņa tur tiek galā, es ne-
tieku "-ūdrs. Ja agrāk Krievijas laikos bija pirmmā-
cības skolas tādas, kur bija trīs līdz četras klases ko-
pā un šīs četras klases vadīja viena skolotāja, tur,
kungi, bija navisam citāda padarīšana. Turiesāka
bērni ar to, ka viņi mācījās rakstīt strīpas, iesaka pa-
zīt burtus, u. t. t. Un tad tālāk viņi iemācījās
rakstīt un drusciņ vēlāk kaut ko'no vēstures un ģeo-
grāfijas. Bet, kungi, pie mums taču skola ir pavisam
citāda, viņai ir cits nosaukums - viņa saucas par pa-
matskolu, viņa reprezentē 4 senākas ģimnāzijas kla-
ses un tādā skolā, kura saucas par pamatskolu, kurā
vajaga iziet cauri 4 klašu ģimnāzijaskursu, vada daž-
reiz, kā mēs zinām, 2 skolotāji. Un jatā lieta faktiski
tā ir, tad vajaga pateikt, ka ar mūsu skolu stāv loti
bēdīgi.
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Bez tam, kungi, priekš vidusskolas vajadzētu, ka
mums būtu skolotāji, kas ir nobeiguši paši augstskolu,
bet nu mēs zinām, ka šis personajs ari ir vājš: dažs
ir nobeidzis 4 klases, dažs privāta ceļa mācījies, cits
ir 5, 6 klases nobeidzis, dažs ir nobeidzis ģimnāziju,
tik raibs ir mūsu ģimnāzijās skolotāju sastāvs un_ta
tā lieta faktiski mūsu skolās ari ir._ Bet nu varētu
jautāt,kas ir vainīgs, vai patiesi rnusu izglītības mi-
nistrija vai izglītības ministrijas resora vadītājs
ir pie visām šīm padarīšanām _ vainīgs. Uz
to es atbildēšu: ja nebūtu nekādu citu mo-
tīvu, ka tikai šie vien, kurus es pievedu,
tad es pateiktu, ka rnusu izglītības ministrija,
mūsu izglītības ministrs nav vainīgs, ja vajaga_ radīt
priekš skolām namus, telpas u. t. t. Un ja mes ie-
sāktu taisīt pārmetumus rnusu izglītības ministrijas
resora vadītājam un sevišķi, ja mes gribētu pastrīpot
skolas namu trūkumu, tad viņš mums vienkārši pa-
teiktu: .,.Iā, kungi, lūdzu dodiet līdzekļus un es jums
uzbūvēšu, cik jums vajadzīgs skolas namu." Bet ari
tad nebūtu tā lieta iespējama, jodažos gados nevar
tur, kur nemaz skolu nebija, ka piemēram, Latgale,
uzbūvēt veselu virkni skolu namu uz reiz. To pašu
varētu teikt ari par personālu. Skolotāju personālu
nevar radīt uz rokas mājienu. Priekš ta vajadzīgi
gadi. lai dotu iespēju jaunai paaudzei nobeigt skolas,
lai dotu iesnēju viņiem sagatavoties uz skolotāju
amatu un tad tikai var prasīt no skolotāju personālu
zināmu noteiktu cenzu. Bet man nu vajaga teikt, ka
mūsu izglītības ministrija tomēr nav bez vainas. Es
negribu likt visu šo vainu uz tagadējo izglītības reso-
ra vadītāju. Mēs zinām, ka tagadēja valdība vada
mūsu saimnieciskās un politiskas lietas pie mums ti-
kai dažus mēnešus un dažu mēnešu laika nevar visu
radīt. Bet vajaga pateikt, ka no paša sakuma rnusu
izglītības ministrija ir vainīga tāpēc, ka viņai nav
bijis it nekāds noteikts plāns un diezin, vai tas ari
tagad ir izstrādāts. Nav bijis nekādas sistēmas. Ne
tikai, ka viņai nav bijis nekādas sistēmas,"bet vaina
pa daļai krīt ari uz mums pašiem, jo ja buttt šī si-
stēma par izglītību ari šī augstā nama politiskam par-
tijām un frakcijām, tad es esmu pārliecinats,_ ka ari
mūsu izglītības ministrija būtu ieturējusi zināmu lī-
niju. Tā tad, kungi, es saku, ka rnusu izglītības lieta
nav bijis nekādas noteiktas sistēmas ne sko!u_ tipa,
ne skolu tīkla paplašināšanā, ne skolu nacionāla vir-
zienā, ne audzināšanas ziņā, ne ari vietējo apstākļu
piemērošanas ziņā. Šinīs lietās nav bijis nekādas si-
stēmas. No paša sākuma, no Tautas Padomes laika
mēs esam nostājušies uz tā viedokļa, ka mums, ka
vienīgais tips ir tā pamatskola un vidusskola, kas
mums tagad ir nu vairāk nekas. Pie šī tipa mes pa-
liekam. Par šo lietu es ilgāki nerunāšu, es jau runā-
dams vispārīgi par budžetu aizrādīju, ka šis
skolas tips mūs noved pie tā, ka visi šīs
skolas beigušie būs par kandidātiem uz augst-
skolu, uz universitāti, bet ja tie nobeidz uni-
versitāti, kur mēs viņus liksim? Vakardienas sē-
dē, ja nemaldos, Korecka kungs vai kāds cits no de-
putātu kungiem aizrādīja, ka tāda _ tipa_ skolas esot
visvieglāk beigt, jo kad sāktu dibināt kāda cita tipa
skolas, tas prasīšot daudz naudas; vislētāk maksājot
vidusskolas un vislētāk maksā izglītība universitāte.
Var jaubūt. Es tādus aprēķinus neesmu taisījis, kas
iznāks lētāki, vai nobeigt universitāti, vai nobeigt
kādu arodniecisku vai technisku skolu; bet jautā-
jums ir tas, kas dzīvē maksā vislētāk. Vai. dzīvē
maksās vislētāk tādas skolas, kuras nobeigušiem ne-
dos nekādu darbu, kur nobeigušie paliks par inteli-
ģentiem proletāriešiem, jeb tāda skola, kura dos dzī-
vē tūliņ nodarbošanos? Es domāju, ka mums vaja-
dzētu vairāk vērības griezt nevis uz vispārējo izglī-
tību, bet vajadzētu griezt vērību uz praktisko dzīvi.
Es negribu visos sīkumos atrisināt šo skolu plānu.

Tā lieta ir tāda, par kuru vajadzētu nopietnāki un
ilgāki pārdomāt. Bet, kungi, pati praktiska dzīve
mums rāda, ka ir dažas lietas, uz kurammes loti
maz vērības esam griezuši, piemēram majrupnieclba,
kuru mēs loti viegli varetuattīstīt un veicināt. Mes
piemēram linus pārdodam ka jelvielu uz ārzemēm, bet
mēs viņus varētu pārstrādāt paši priekš sevim. Ta-
gad, kur Latvijai vajaga apbuveties, ir vajadzīgi vis-
visādi materiāli, bet zemnieki netiek pie ta klāt, ka
viņi varētu šo lietu veikt. Par šīm lietam es negribu
runāt, bet es saku, ka skolu tips nav bijisparbaudīts
un nekad nav par to nopietni domāts. Vel tanīs lai-
kos, kad Dauges kungs bija par skolu resora vadītā-
ju, viņš mums solīja, ka esot bijuši izsūtīti uz ārze-
mēm daži speciālisti, lai iepazītos ar skolu tipiem, kā-
di pie mums būtu vajadzīgi. Bet ta taspalika un ne-
viens mēs vairāk neesam dzirdējuši, kādi tam ir bi-
jušipanākumi, ko tie kungi tur ārzemes dabūja zināt
un vai tas ir galīgais skolu tips, pie kāda mes esam
apstājušies. Es domāju, ka šistips priekš visas Lat-
vijas vispārīgi nav derīgs, tāpēc ka lielāka dala to-
mēr nenoies vis ne advokātos, ne dakteros, bet ci-
tādās profesijās. Viņi paliksvai nu par lauksaimnie-
kiem vai ari noies kaut kāda techniska darba. Bez
tam, kungi, otra lieta. Kā es jau teicu, mes nevaram
vainot mūsu izglītības ministriju par to, ka mums nav
pietiekoši daudz skolu, bet, kungi, mes varam vainot
un pilnīgi dibināti vainot, ka netiek gadats par skolu
namiem. Vienā gadā mēs nevaram celt kādus 2, 3 vai
500 namus. Tas nav noliedzama lieta, un tas nav
iespējams. Nav iespējams tapec, ka mums nav lī-
dzekļu. Tas ari techniski nav izvedams viena, 2 vai
3 gados. Bet, kungi, mums ir pagājuši jau 5 gadi, un
mēs neesam par to nemaz domājuši, ka skolas ap-
gādātu ar pietiekošiem un labi ierīkotiem skolu na-
miem. Šinī ziņā, kungi, mes esam bijuši tikpat no-
laidīgi kā ar mūsu nacionālam ģimnāzijām. Es_ ne-
zinu, kā tas ir Kurzeme un Vidzeme, bet Latgale vi-
ņām nav savu namu un tos nevar dabūt. Mēs esam
paļāvušies tikai uz vietējam pagastu pašvaldībām.
Tā tad šī lieta ir palikusi bez sist_emasbez plāna. Ja
mēs, kungi, no paša sākuma butu ķērušies pec zi-
nāma plāna pie skolu namu uzbūves, un, ja mes butu
uzbūvējuši katru gadu 10 skolas namus, tod tagad
mēs būtu sasnieguši to, ka mums butu mazākais kādi
50 skaisti skolas nami. Bet sagaidījuši esam tikai to,
ka pašvaldības iestādes, apriņķu vai pagastu paš-
valdības iestādes vienā otra vieto izremontēja dažus
vecos krogus, ierīkoja tur skolas un tas bij viss. Pat
tie 55 miljoni rubļu, kurus sava laika atvēlēja Latga-
les skolām, ir nogājuši tā, ka nevar pateikt, kas pa-
matīgs būtu uzbūvēts, ka mes varētu paradīt kaut vie-
nu skaistu skolas namu un pateikt, ka šeta .īauda ir
ieguldīta. Un jašī nauda nav izputināta, tad viņa aiz-
gāja tikai šādiem tādiem remontiem, kur kāda skolas
istabā ielika krāsni, logus, logu rāmjus u. 1.1., kas butu
izdarīts ari bez šiem 55 miljoniem.Kaut ko pamatīgu,
kaut ko kapitālu nevaram uzradīt. Nauda i'- izdota,
bet panākumu nav gandrīz nekādu. Bez tam, kuņ^i,
kā jau es teicu, mūsu skolu sistemainav bijis nekāda
nacionāla virziena. Kad es šerunaju par nacionālo
virzienu, man drusku jāpakavējas pie minoritātēm.
Vakarējās debatēs dzirdējām, ka gandrīz no visām
minoritatu frakcijām atskanēja balsis, ka viņas nav
apmierinātas ne ar ko un sevišķi ar skolām. Bet nu
būtu interesanti zināt, kad mūsu minoritātes bus ap-
mierinātas un vai viņas vispār kaut kad varēs ap-
mierināt? Ņemsim, kungi, dažas no minoritatu gru-
pām, ņemsim, piemēram, žīdus un vaicāsim, vai žīdi
kaut kur kādā valstī, kaut kad ir bijuši apmierināti?
Viņi nebij apmierināti Ēģiptē, nebij apmierināti Sirijā,
nebij apmierināti Maķedonijā, nebij apmierināti Grie-
ķijā, nebij apmierināti Romā, nebij apmierināti Spā-
nijā, nebij apmierināti Polijā, nebij apmierināti Krie-
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vijā un nav apmierināti ari pie mums, Latvijā. Un ja
nu kungi, mēs ņemam ari citas minoritātes, tad re-
dzam, ka ari krievi sūdzas, ka viņi nav apmierināti,
ka viņiem nav skolas. Vakar Korecka kungs, niemē-
ram, izteicas, ka tas nu gan esot tiesa, ka pilsētās mi-
noritātēm ir vairāk skolu nekā latviešiem. Nu paldies
i par to, ka viņš vismazākais ir nācis pie tās apziņas,
ka krieviem ir vairāk vidusskolu pilsētās nekā pa-
šiem latviešiem. Tāpēc ari tā neapmierinātība iz-
klausās diezgan tā savādi, un slēdziens ir tas, ka
mums jau nu ir gan vairāk skolu kā latviešiem pil-
sētās, bet tomēr mēs neesam apmierināti. Viņš mo-
tivē to tādējādi, ka tas esot izskaidrojams caur to,
ka krievi dzīvojot pilsētās, bet nedzīvojot uz laukiem.
Bet. kungi, es brīnos, kā Korecka kungs, kuram pa-
šam ir īpašums Latgalē un uz kurieni viņš diezgan
bieži izbrauc, kā viņš nav redzējis Latgalē uz Jau-
kiem vecticībniekus krievus, kuru ir veselas sādžas
un tādu sādžu ir diezgan daudz. Šiskrievu pilsēt-
nieku skaits ir niecīgs samērā ar lauku iedzīvotāju
skaitu, jopilsētā dzīvo tikai viens otrs no tirgotājiem
un tad ari vēl viena maza daļiņa no bijušiem krievu
ierēdņiem, kuri šeit palikuši, bet faktiskie iedzīvotāji,
tie ir visi lauku iedzīvotāji. Ja mēs ņemsim piemē-
ram tos pagastus, kuri mums pēc miera līguma ar
Krieviju pienākuši klāt. tad taču redzam, ka tādi pa-
gasti kā Tolkovas un Kačanovas pagasti sastāv vie-
nīgi no krieviem. Kur tad nu ir tās pilsētas? Es
brinos, kā tāda lieta Korecka kungam var būt nepa-
zīstama, kurš pats Latgalē dzīvo. Bet nu, kungi, ari
tas fakts nav noliedzams, ka Latgales pilsētās uz
vienu latviešu naconalo skolu ir četras, piecas, se-
šas un dažreiz pat vairāk minoritatu skolu un mino-
ritātes tomēr nav vēl apmierinātas. Bet sakāt, kad
tad viņas būs apmierinātas? Varbūt viņas būs tad
anmierinātas, kad latviešiem Latvijā nebūs nevienas
skolas, vai ari viena skola un latviešiem pašiem būs
jāiet minoritatu skolās. Un še, kungi, es saku, ka
mūsu izglītības politika ir maldīga, tāpat kā iekšlietu
politika bija ari maldīga. Kungi, es atkārtošu to, ko
dažreiz esmu teicis, ka minoritātes apspiest kulturelā
dzīvē, kulturelā attīstībā mēs nedomājam ne par vie-
nu grasi. Kā latviešiem pašiem ir obligatoriskas pa-
matskolas bez maksas, tā minoritātēm ir tās pašas
pamatskolas un viņām vajaga tās dot, tāpat kā tas
nākas visiem, bet vajaga dot proporcioneli. Ja lat-
viešu piemēram būs divas procentes un minoritātes,
viena procente, tad latviešiem pienākas divas skolu
procentes, un minoritātēm pienākas tikai viena pro-
cente skolu. Ja minoritātes gribēs skolas dibināt uz
sava rēķina, dibināt kā privātas skolas, lūdzu, kungi,
cik gribiet, dibiniet vai priekš 15 skolniekiem skolu,
to jums katram ir brīvi darīt, un es domāju ka mūsu
izglītības resors jums to nenoliegs. Bet prasīt, kungi,
nomums vairāk, nekā jums pienākas, nevar. Kas zī-
mējas uz vidusskolām, tad ja latviešiem būtu divas
procentes un minoritātēm tikai viena procente, tad
latviešiem pienākas divas vidusskolas un minoritā-
tēm visam kopa tikai viena skola. Nedrīkst piem.
but ta ka Latgale, kur 67_procentes ir latviešu un lat-
galiešu un kur minoritātēm paliek tikai 33 procentes
no iedzīvotajiem, bet latviešiem ir viena skola, un
minoritātēm ir 6 vai 8 skolas. J_ā, kungi, šādi no-
stāda lietu, tad ta ir gļēvulība, kurā mēs paši sevi no-
kaujam. Mes varam dot minoritātēm to, kas ir tais-
nīgs, kas viņiem pienākas, bet, kungi, dot jeb radīt
privilēģijas minoritātēm mes nedrīkstam, jo tad mēs
atraujam paši savai tautai to, kas viņai nākas un tas,
kungi, ir pret katru, taisnību pateikšu, pret mūsu tau-
tību un pret rnusu visu interesēm. (M.Lazersons no
vietas: «Kā tā tautība saucas?") Kungi, ko jūs vē-
laties? Kā to tautību var saprast? Kungi, to taču
nevajadzēs vēl paskaidrot. Ja Jūs kā profesora

kungs to nevarat saprastāka saprast tautu un ka sa-
prast tautību, tad Jums vēl ir jāiet skola; tad Jus ka
profesors nederiet. (M. Lazersons no vietas: «Do-
diet noteiktu atbildi!") Kas zimējas uz vidusskolām,
tad es pateikšu, ka manas domas šinī ziņa ir citādas.
Es pateikšu, ka minoritātēm pamatskolas ir vajadzī-
gas un tās vajaga uzturēt ar valsts līdzekļiem. Bet
kas zīmējas uz vidusskolām, uz augstskolu un univer-
sitāti, tad es nesaprotu, kāda starpība ir starp mino-
ritātēm un latviešiem. Vai turir kāda starpība,kāda
kulturāla starpība? Es nerunāju par valodu, bet ari
tur, kādā valodā pasniedz piemēram žīdi. Es sa-
prastu, ja viņi pasniegtu skola mācības veca ebreju
valodā. Tā ir patiesi viņu valoda. Tā citiem nepie-
der. Bet ja viņi pasniedz krievu valoda, ka tas bij
līdz šim. vai ari ia pasniedz_ žargona, kas nav ebreju
valoda, bet tikai sabojāta vācu valoda, tad, kun^i , šo
prasīt no mums. lai viņi propogande rusifikāciju, es
domāju, tā būtu lieka lieta, un velti no mums butu to
gaidīt un prasīt, lai mēs palīdzam viņiem propagandēt
rusifikāciju. Bet es atgriezīšos pie vidusskolām.
Kungi, lūdzu man pateikt, ja ņemsim vidusskolu,
universitāti, ari konservatoriju, es zinu, ka minoritā-
tes neatteiksies no tā, ka viņiem butu ari savas kon-
servatorijas. Bet es gribu jautāt,kāda valoda ir mū-
zikai? Vai minoritātēm ir cita valoda priekš mūzi-
kas nekā latviešiem? Es ņemu ari vidusskolu. Ja
mēs ņemsim vidusskolu . . (M. Lazersons no vietas:
..Ko tad dara Latgales konservatorija Daugavpilī-'"')
Lūdzu apmierināties drusciņ! Ņemsim vidussko-
las. Piemēram, ja ņemsim matemātiku, ja ņemsim
augstāko matemātiku, ja ņemsim fiziku, ja ņemsim
kimiju, ja ņemsim visus tamlīdzīgus priekšmetus,
kāda tad ir kulturelā starpība šiem priekšmetiem pie
latviešiem un minoritātēm. Ja, Jums, Bočagova
kungs, tā lieta izliekas dīvaina, bet mums vel_ vairāk
dīvaini, ka Jūs pastāviet uz savam vidusskolām, kur
nekādas kulturelās starpības nav. Ja Jums butu ta,
kā bija krievu laikos, kad priekš katoļiem, priekšpo-
liem un žīdiem bija procentes, kad uzņēma skola ti-
kai zināmu procentu, tad butu saprotama jūsu sūdzī-
ba, ka jums to kultūru nedeva baudīt. Bet togad jums
durvis visās skolās ir vaļa bez kādiem procentiem.
Ja jūs esiet valstiski, un jums to latviešu valodu va-
jaga prast un iemācīties, un ja ne fizikai, ne ķīmi-
jai, ne algebrai nav citas_ valodas, bet ir tikai viena
valoda priekš visām tautām, ja tur nav nekādas kul-
turelās starpības, tad taču nevar pastāvēt uz to, lai
katrai minoritātei būtu sava ģimnāzija. Pie mums_ ir
netaisnība ne tikai pret latviešiem,bet ari pret dažam
minoritātēm, piemēram leišiem, kuri ir mums radnie-
cīga kaimiņu tauta. Leišiem, kuri tikpat daudz spai-
dus izcietuši kā mēs, nav nevienas ģimnāzijas. Bet
jums ir ģimnāzijaskā Rēzeknē, kur bija tikai 15 sko-
lēnu. Tas ir pret likumu, jo nedrīkst kaisīt valsts lī-
dzekļus priekš šādamaza skolēnu skaita. Ja jus prasī-
tu, lai latviešu ģimnāzijās tiktu pasniegtapriekš vacie_
šiem vācu vēsture un vācu literatūra, es to saprastu.
Es saprotu, ja tiktu pasniegta krieviem viņu literatūra,
viņu vēsture, tās ir kulturelās lietas, tur ir zināma
starpība starp mums, latviešjem, un starp krieviem,
vāciešiem u. t. t. Bet ja mes ņemam tādus priekš-
metus, kurus nupat uzskaitīju, tad kāda te ir
tā kulturelā starpība? Te it nekādas starpības
nav un tomēr visi jus brēcat, ka neesat apmie-
rināti. Ka skolu nav pietiekoši, tas ir neno-
liedzami. Taisnība, skolu nav pietiekoši i priekš
krieviem, i priekš poliem, varbūt viņu nav pie-
tiekoši baltkrieviem, vāciešiem, vai kam citam; bet,
kungi, skolu nav pietiekoši ari mums pašiem, latvie-
šiem. Redzat, kungi, te starpība ir tā; nedomājat,
ka mēs runājam par minoritātēm tikai kā par mino-
ritātēm, nē, mēs runājam tāpēc, ka jūsu linija ir ne-
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pareiza līnija, jūs nemaz neesat padomājuši, kur gul
tā vaina, ka tā vaina gul pie jums pašiem, nevis pie
Saeimas, vai pie latviešu tautas. Lūdzu pameklējat
citu valsti, kurā jums būtu dotas tādas kulturelās brī-
vības kā Latvijā. Un neskatoties uz to, jus vel neesat
apmierināti un nekad jūs neesat apmierināti bijuši.
Kungi, tas nav noliedzama lieta, ka jūs vienmēr pāri
Latvijas tautai, pāri Latvijas valstij, _ gājāt meklēt
taisnību pie Vakareiropas valstīm. Jūs nerēķinājā-
ties ne ar latviešu tautu, ne ar Latvijas valtsi. Ta
bija, kungi, jūs to nevarat noliegt. (M. Lazersons no
vietas: „Ko jūs darījiet Romā?"). Romā mes meklē-
jām ko citu, un kad jums vajadzēs kādas garīgas lie-
tas, tad griežaties pie rabina, jo šeit mēs runājam par
valsts lietām, par nacionālām lietām, bet nerunājam
nar talmudu. Es zinu. ka jums tā lieta nepatīk, bet,
kungi, mums ari nepatīk, ka jūs vienmēr brēcat uz
ārieni, ka jums dara pārestības, bet faktiski jūs esat
nostādīti privileģētākā stāvoklī nekā paši latvieši. Tā-
dns gadījumos var pārmest mūsu izglītības minist-
rijai, ka viņa nav ieturējusi zināmu nacionālu liniju,
uz kuru aizrādījis likums. Likumā ir aizrādīts, cik
skolu pienākas latviešiem, cik minoritātēm; privātas
skolas var atklāt cik grib. pamatskolas bez maksas,
nbligatoriskā mācība, tā jumspienākas; bet neprasāt,
lai jums būtu i vidusskolas, i priekš augstākās iz-
glītības vairāk skolu nekā ir pašiem latviešiem. Un
ja jūs to prasiet un pēc tā brēciet, tad mēs atklāti
jums pasakām, ka šīs jūsu brēkas, šī jūsu milzīgā sū-
dzēšanās nav dibināta. Ja jūs neapmierina tas, kas
jums tagad ir Latvijā, tad es pateikšu, ka jūs varbūt
nekas neapmierinās. Un varbūt jūs apmierināsities
tikai tad, ja še nodibinātos vai nu Krievija, vai Vācija
vai Jeruzaleme. (M. Lazersons no vietas: ,.Nerunājiet
niekus, Trasuna kungs!") Ja jūs, kungi, vēl daudz ko
gribiet, tad es jums pateikšu, ja jums šeit ir slikti,
tad Palestina tagad ir brīva, katrs cilvēks meklē kur
labāki, un brauciet turpu. (M. Lazersons no vietas:
.Jūs, Trasuna kungs, brauciet uz Romu.") Tad,

kungi, kas zīmējas uz (M. Lāzersona starpsauciens).
Pietiks jums ar to. Es domāju, jūs variet apmierinā-
ties. (Jautrība.) Un ja tas bija par maz. tad es mē-
ģināšu vēlāk drusku pielikt klāt. Tad tālāk, kas zī-
mējas uz skolām, pēc manām domām vēl viens no
tiem trūkumiem, kādi ir mūsu izglītības ministrijā,
ir audzināšanas jautājums. Es esmu šais 5 gados
sekojis audzināšanas jautājumam un man vajaga at-
zīt, ka es netiku ne pie kāda gala slēdziena.' Kāds vir-
ziens, kāds plāns ir bērnu audzināšanai mūsu skolās?
Faktiski es pat šaubos, vai ir kaut kāds noteikts
viens plānveidīgs virziens. Var jaubūt, ka pie audzi-
nāšanas dažreiz pieņem vienu vai otru virzienu, kas
nav visaipareizs, bet ari tad, kad viņš nav pareizs,
viņš mazākais dod to pozitīvo, ka cilvēks nāk pie
pārliecības, ka tas virziens, kādu esam ieturējuši,
nav bijis pareizs. Bet pie mums nav bijis nekāda
virziena. Pie mums viena audzināšanas daļa gāja uz
gara attīstību, otra uz fizisko attīstību. Patiesībā
audzināšanapalika anarķisms; auga katrs, kā krievi
saka, «KaK-B bort ua rtytuy nojio>KHjri>"kā nu pati daba
to rādīja. Ja ņemam mūsu skolas, tad tas, kas no
paša sakuma, no Latoijas valsts nodibināšanas se-
višķi krita acīs, bij tā mūžīgā vingrošana, tikai ska-
ties — skolas bērni iet šur, iet tur ar skolotājiem,
tiek cildināts ir futbols, ir bokss, tā sakot, zobu dau-
zīšana un vel šis un tas. Es nezinu, kungi, varbūt es
esmu par vecu, lai šo lietusaprastu, tas viss var būt,
bet es zinu, ka mana laikā, kas zīmējas uz vingro-
šanu, mes paši bez vadītajiem, bez rādītājiem, kad
tikai mums to_ atļāva laiks, bet dažu reizi pat, kad
laiks to_ neatļāva, kad bij jāiet uz skolu, novingro-
jarn vai*veselu dienu. Skolas bērni, jaunatne, pati
atradīs laiku vingrošanai bez kādas cildināšanas, bez
kādas sludināšanas. To gribu viņa pati atradīs, ja

tikai būs īstais laiks un vieta
^
kur to varēs darīt. Tā-

dēļ sevišķi lielu svaru uz šādam lietam, diezin, vai
vajadzētu likt. Un ja to varētu attaisnot ar to motī-
vu, ka veselā miesā mājo ari vesels gars, ka vajaga
izaudzēt veselu miesu, tad nu gan, kungi, pec manam
domām, būtu daudz labāk, ja šīs zobu dauzīšanas
vietā mēs gādātu par to, laiskolu telpas butu ērtas,
lai nevajadzētu 80 vai 100 bērnus sabāztjvienā zem-
nieku istabiņā, kur ir bērniem, ir skolotājiem gaisa
trūkuma pēc jāsmok nost. Tas butu pavisam kas
cits. Bet vēl jau bez šīs tīri fiziskās audzināšanas ir
cita, ir garīgā audzināšana, un šinī lietā, man liekas,
diezin vai izglītības ministrijasevški vairs ko dara.
Šinī ziņā, kā liekas, mums vēl ir palicis mantojums
no pagājušiem revolūcijas laikiem, no bolševisma
laikiem, kad daudzināja, ka bērni paši ir tie, kas par
visu noteic, ir par disciplīnu, ir par pašu audzinā-
šanu, audzināšanas virzieeniem u. t. t. Es pateikšu,
ka ne tikai audzināšanas trūkums ir manāms, bet
dažreiz ir nepielaižams audzināšanas virziens. Pe-
dagogus es saprotu tā, ka pirmkārt viņa tiešais pie-
nākums ir bērnam iepotēt to priekšmetu, kuru viņš
pasniedz, iepotēt bērnam to zinību un viņa tiešais
pienākums ir darboties ar to stundu laikā. Bez tam
ir zināmi priekšmeti priekš audzināšanas. Ari te
viņa pienākums ir iepotēt bērnam to saprašanu, ka
likums katrā ziņā ir cienījams, valsts autoritātes cie-
nīšanu, cienību pret savu tautu, cienību oret saviem
tuvākiem u. t. t.. iepotēt, tā sakot, etikas_ pamatjē-
dzienus. Par nožēlošanu mēs skolās novērojam no
dažiem skolotājiem, es neteikšu to par visiem skolo-
tājiem, daži skolotāji bija, ir un būs un tāda ir lielāka
dala. kuri savus pienākumus pienācīgi izpilda, bet par
nožēlošanu ir ari diezgan daudz tādi gadījumi, kur
skolotāji, piemirzdami savu tiešo pienākumu, nodar-
bojas pavisam ar citu. nodarbojas ar antireliģiozu
propagandu, vai nodarbojas ar to, ka ienes nemieru
bērnu dvēselēs. SevišH.kungi, kā es jauto teicu pie
vispārējām debatēm, tādi gadījumi ir bijuši Latgalē,
un šiem gadījumiem ir bijuši loti bēdīgi panākumi.
Par to, kungi, katrs var viegli pārliecināties, lai tik
viņš noiet uz Latgali, lai noiet Rēzeknē uz polu un
krievu skolām un lai tur paprasa pēc bērnu vārdiem.
Tur atdursaties uz lielu skaitu bērnu, dažreiz vairāk
kā pusi, kuri ir latvieši un runā tikai latvski. Ja jūs
viņiem prasīsiet, labāk gan prasiet viņu vecākiem,
jo bērni kautrēsies atbildēt, tad tie vecāki vienkārši
jums atbildēs: «Mēs sūtam savus bērnus uz šīm sko-
lām tāpēc, ka še neizsmej ne mūsu ticību, ne mūsu
valodu." (Starpsauciens). Uz to nu es Jums, Rudža
kungs, varu teikt, ka lai gan Jūs pieskaitāt sev to,
godu, ka esat latgalietis, man tomēr jāsaka, ka tas
tā nav. Tāpēc jau ari tā lieta ir tik tālu aizgājusi, ka
Jūs pieskaitāt latgaliešus pie minoritātēm. Šaiparā-
dībai, kungi, kā man to apliecināja pašvaldības
priekšnieki un amatpersonas, iemesls bija tāds, ka
vecāki nāk pie viņiem un lūdz, lai viņi dokumentus iz-
labo un ieraksta, ka viņi nav latvieši, bet ir poli. Pēc
varāk reižu izstrīdēšanās no amatu personu puses,
ka viņi nav poļi, ka viņi ir latvieši un kad viņiem
prasa, kāpēc viņi to dara, tad vienmēr atbild: «Mēs
darām to tāpēc, ka tais skolās neviens neizsmej ne
mūsu ticību, ne mūsu mēli, kurpretim latviešu skolās
izsmej i mūsu ticību, i mūsu mēli. Ja nu mēs neesam
ierakstījuši, ka piederam pie minoritātēm, tad tais
skolās mūs nepieņem". Redzat, kungi, kādi ļauni
panākumi ir šim nepareizam audzināšanas virzie-
nam. Fis pateikšu, ka nu ir tas īstais laiks, lai mēs
reiz naktu pie tās saprašanas un ka mēs sāktu šīs
lietas labot. Ir nenoliedzama lieta, ka Latgalē ir
daudz vai nu ģmenes vai sādžas pārkrievotas, vai
parpolotas. Nav noliedzama lieta, kā tā polonizacija
un rusifikācija iet vēl arvienu tālāk uz priekšu un
pret to visa Latgale ir pretī. Ja nu mēs gribam ar šo
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ļauno parādību kaut kā cīnīties, tad atliek vienīgi
tikai kulturels ceļš un tas ir tāds, ka vajaga radīt
tādu skolu, kura apmierinātu vietējo iedzīvotāju pra-
sības, vajaga radīt tādu skolukura apmierinātu vie-
tējo iedzīvotāju prasības i mācības, i audzināšanas
ziņā un kura stāvētu pārak par citam skolām. Tikai
tādā ceļā mēs varēsim cīnīties pret pārtautošanu.
Bet ja mēs iesim, kā mēs līdz šim esam gājuši, tad
tur nepalīdzēs nekādi līdzekli. Es esmu pārliecināts,
ka mēs nevaram nākt ar pārmetumiem, kad rnusu
izglītības resora vadītājs ir tikai 3 vai 4 mēnešus šī
resora priekšgala, nevaram prasīt no viņa nekādas
atbildības. Bet viens, ko mes varam prasīt, — lai
izglītības ministrija gādātu reiz par zināmu' sistēmu,
par zināmu plānu, lai vira reiz_ ievadītu rnusu skolu
nacionālās sliedēs, ne tāda ziņa, lai apspiestu mino-
ritātes, nē. lai viņas mācās, lai viņiem ir savas sko-
las, lai viņi kultureli attīstās, bet ievadīt tāda ziņa
nacionālās sliedēs, lai rnusu izglītības resors ne-
nāktu mums pašiem par ļaunu, lai izglītības resors
ietu pareizu celti, novērstu ļaunumus, kādi mums ir.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Deķenam.
f£i K. Dēkens (sociāldemokrāts): Augstais nams!
:Man vispirms ir jāprotestē pret to godu, kuru vakar
/Jļrpman līdz ar zemnieku frakcijas deputātu Brieža kun-

gu parādīja Latgales deputāts Kempa kungs, visu at-
bildību par Kultūras fonda līdzekļu izdalīšanu uzvel-
dams mums. Man, es nezinu, ka Brieža kungs doma,
no savas puses jāsaka, ka es reprezentēju Kultūras
fondā tikai vienu sešpadsmito dalu, un ta tad varu
uzņemties tikai % no atbildības par ta darbību. Lat-
gali tur reprezentē bagātīgi. - Visa kontroles komi-
sija, sastāvoša no 3 locekļiem irjatgalieši. Tad ir bez
tam vēl latgaliešu locekli, ta ka vismaz 4 man ir zi-
nāmi. Tā tad lU reprezentē latgalieši. Nu katra
ziņā V* ir iespadīgāka, nekā % un jano Kultūras fon-
da līdzekļiem Latgale ir dabūjusi samēra mazāk, tad
drīzāk var vainot gan XU no fonda sastāva,bet ne Vķ.
Bez tam ari cipari ^n no Kultūras fonda līdzekļiem Lat-
gales vajadzībām nevar tikt attiecināti uz šo sastāvu,
kurā fonda dome tagad darbojas. Nezin, kur Kempa
kungs ir ņēmis tādus ciparus; nevar vispari sadalīt
visus Kultūras fonda dāvātos līdzekļus par teritori-
jām. Daudz līdzekļu izdod bibliotēkām; tas tiek iz-
dalītas ar tādu aprēķinu, lai pec 4,5 gadiem butu
katrā pagastā vismaz pa vienai bibliotēkai, ieslēdzot
ari Latgali. Tāpat ari skolu bibliotēkas izdala ai-
tādu aprēķinu, lai katra skola visa Latvija dabūtu
savu bibliotēku. Universitātes studenti latgalieši
dabūjuši vairāk kā citi un ar labākiem noteikumiem,
jo citi nedabūja pirmā kursā, viņi, latgalieši dabūja
stipendijas pat pirmā kursa. Latgales teātri dabūjuši
attiecīgo dalu no provinču teātriem atvēlētam su-
mām. No biedrībām piespriestiem pabalstiem Lat-
galēs arodu biedrības dabūjušas 26.6^ lauku bie-
drības telpām 17,4%, tas taču ir vairāk ka lfa, ska-
tuvēm — 15.3%, kursiem un priekšlasījumiem —
56%, mūzikas instrumentiem — 30% un dažādam va-
jadzībām, kuras nav uzrādītas, 90% no visiemtada
veidā atvēlētiem līdzekļiem. Tāpat Latvijaspetīša-
nas, tautas gara mantu vākšanas līdzekļu lielāka tie-
sa attiecas uz Latgali. Grāmatu izdošana — tenu
mēs esam bijuši pretim pāris latgaliešu grāmatām,
ievērojot to Kultūras fonda noteikumu, ka par izdo-
damām grāmatām attiecīgā ekspertu komisija dod
savu lēmumu. Ja par iesniegtām grāmatām bija ne-
gatīvs lēmums, tad mēs neko nevarējām darīt. Mes
šinī gadījumā pabalstus nevarējām piespriest. Ta
tad šis cipars ln, neatbilst īstenībai. Bezjtam Kul-
tūras fonda uzdevumu neizprašana ir, ja tā ved sa-
karā Kultūras fondu ar skolu; Kultūras fonds esot
vainīgs, ka Latgalē skola nestāvot tādā augstuma, ka
vajadzīgs. Kultūras fonds nekalpo skolām. Kultūras

fonds nodibināts ārpus skolas izglītības veicināšanai,
tādām vajadzībām, kuras budžeta nav paredzētas.
Var saprast, ka Latgales darbinieki Latgale gribētu
izglītību ieliet vai ar karotēm, bet kas 50 gadus no-
kavēts, to nevar 2—3 gados panākt. Arvienu pa to
laiku,kad Latgale bus izglītības līmenī pagājusi strau-
jākuz priekšu, Kurzeme un Vidzeme ari bus gabaliņu
uz priekšu tikusi. Starpība paliks labu laiku, kamēr
nebūs Latgale ar Vidzemi un Kurzemi pilnīgi asimilē-
jušās. Tikai tad, kad Latgale būs pilnīgi asimilēju-
sies ar pārējo Latviju, tad ari izglītība visur staves
vienlīdzīgā augstuma, un tie Latgales darbinieki, kuri
šai asimilācijai strādā pretim._ kuri cenšas uzturēt
savas īpatnības, kuras pa lielākai daļai pastāv ne-
kulturelibā, tie tikai kavēLatgales attīstību. Pec šis
piezīmes es pārēju uz rnusu šī gada izglītības mini-
strijas budžetu. Vispār jāsaka, ka mums nav ie-
mesla ar šo budžeta dalu lepoties. Izglītības mini-
strijas izdevumi nokārtēja budžeta sastāda 8,87% ; no
ārkārtējiem izdevumiem tikai 0,99% : no visa budže-
ta 6,8%. Ja pieskaita klāt vel kredītus, pabalstus un
pamata kapitālus, kā air zemkopības ministrijai lauk-
saimnieciskai un mežkopības izglītībai, jūrskolai at-
vēlētās sumas, tad varam izrēķināt 8,2% no visa
mūsu izdevumu budžeta. Tas ir mazs procents.
Mums ir pieejamas ziņas, par citu valstu budžetiem.
Budžeta komisijas locekļiem izdalīja šī gada Somijas
budžetu, tagad ..Ekonomista" iespiests šī gada Dā-
nijas budžets. Mēs redzam, ka izglītības vajadzībām
Somija izdod 13%, bet Dānija 19,1% no visiem sa-
viem izdevumiem. Aprēķinot, uz katru iedzīvotāju
mums iznāk 8 lati izdevumu izglītības vajadzībām,
somiem 13; mums citas vajadzības ņem pārsvaru.
Pēc manas frakcijas ieskata butu daudz labāki un
budžets būtu labāki izskatījies, — ar to mēs varētu
ari citu tautu priekša vairāk lepoties, — ja izglītības
resora līdzekli būtu pacelti krietni augstāki, līdz 13
vai 19% kā Dānijā un attiecīgi samazināts, oieme-
ram, kara resora budžets. Kā jau teicu, ar šo budže-
tu mēs lepoties nevaram. Talak ja mēs ņemam šo
līdzekļu sadalījumu, tad ari tur mums lepoties nenā-
kas. Administrācijai iziet 2,4% nn izglītības mini-
strijas kārtēiā budžeta. Somijai tam pašam nolū-
kam — 1.3%, Dānijai pat tikai_0.4%. Ta tad mt.su
skolu administrācija iznāk samēra 6 kārtīgi dārgāka
nekā Dānijā. Te vainīga saprotams rnusu ministrijas
iekārta ar savām daudzām nodalam,_ar saviem it ka
departamenta direktoriem priekšgala. Labojumu te
varēs ienest tikai ar ministrijas satversmes grozīšanu,
tās pārstrādāšanu. Ja apskatam, ka sadaļas tas su-
mas, kuras veltītas skolām visam kopā, starp aug-
stākām mācības iestādēm, vispārizglītojošam vidus-
skolām un tautskolām, tad Dānija šis samērs Iznāk:
augstskolām 1, vispārizglītojošam vidusskolām 2,
tautskolām 8, tā tad tautskolām 8- kārtīgi vairāk
nekā visām augstskolām kopa. Somija: augstsko-
lām 1, vispārizglītojošam vidusskolām 3. tautskolām
7/». Tautskolām atkal gadrīz 8- kārtīgi vairāk neka
augstskolām kopā. Mums: augstskolām 1,vidussko-
lām 7/9 (tā tad, mazāk ka augstskolām) un tautsko-
lām 2. Tā tad mēs varam lepoties ar augstskolām,
vidusskolas ari gandrīz tiek līdzi kaimiņu valstīm.
To rāda ari skolēnu skaita salīdzinājums Vācija un
pie mums. Vācijā tagad ir saplūduši ļoti daudz krie-
vu emigranti, tā kā tur studējošo skaita ir ārkārtīgi
daudz krievu-ārzemnieku, topat ari vidusskolas. Bet
neskatoties uz to, samērs iznāk tads_, ka Vācija augst-
skolās, universitātes un techniskas skolas, iznāk
20,5 uz katriem 10.000 iedzīvotajiem. Mūsu augst-
skolā iznāk 30 cilvēku. Tā tad pie mums iznāk par 10
vairāk uz katriem 10.000 iedzīvotajiem. Tēlojošas
mākslas akadēmijās Vācijāiznāk 0,5, _mums 1,3 cil-
vēks. Tā tad gandrīz trīskārtīgi vairāk. Konserva-
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torijā — pie mums 1,9, gandrīz 2, Vācija — 0,6, ta
tad trīskārtīgi vairāk. Tā tad ar augstskolas apme-
klētāju skaitu mēs tiešām varam lepoties. Vidus-
skolās uz 10.000 iedzīvotājiem mums ir 112 bērnu,
Vācijā 125 bērni. Tur mēs Vācijai vairs līdz netie-
kam, tomēr starpība ievērojama nav. Tautskolā
mums uz 10.000 iedzīvotājiem ir 863 bērni,_ Vācijā
1.853 bērni, tā tad vairāk kā otrtik. Ja nu mēs savu
izglītības ēku gribētu salīdzināt ar cilvēku, tad iz-
nāktu, ka galvā viņam tik lepna cepure, kāda nav
nevienam citam pasaulē, stāvs pieklājīgi apģērbts,
bet kājās vīzes ar skrandainiem autiem. Varētu salī-
dzinājumam ņemt ari ēku. Šai ēkai jumts būtu
greznu greznais ar visādiem torņiem, izrotājumiem,
atkal kāda citur nekur nav, augšējais stāvs pieklājīgs,
ar pieklājīgām istabām, kur vēl var rādīties, bet
apakšējais stāvs un pamats — praulains. Tik tālu
mēs esam tikuši savā 5 gadu skolu politikā. Tas
rāda. ka mūsu skolu politika no paša sākta gala ir
bijusi aplama un ir gājusi aplamā virzienā ari līdz
šīm. Obligatoriskās sko'as mācība arvienu vēl mums
"- tikai uz papira. Es nedomāju, ka būtu daudz tādu
Latvijas pilsoņu skolas gados, kuri pavisam skolas
izglītību nebauda. Bet sīku statistisku datu mums
mv ne par vienu gadu. Varbūt nākamā gada skai-
tīšanā, ja Skujenieka kungs uzņems tādu jautājumu,
mēs varēsim dabūt zināt, vai mums ir ari tādi. kas
nemaz nav skolā gājuši. Bet interesantus datus par
Latvijas skolām nupat ir savācis izglītības ministri-
jas statistiķis Kronlina kungs par 1922./23. mācības
gadu. Te ir zinas, kā sadalās pēc vecuma tie bērni,
kas apmeklē skolas. Bērnu dārzos dabiskā bērnu
dārzu vecumā ir tikai 33%. skolas vecumā 10^;
bērnudārzus apmeklē pat līdz 12 gadu veci bērni.
Tā tad lielākā daļa no bērnu dārzu apmeklētājiem ir
jau tādi, kam būtu jāapmeklē skola, pirmskola, vai
pamatskola. Pirmskolā attiecīgā vecuma bērnu ir
tikai 20%, skolas vecumā 78% un ?<% no tiem, kas
apmeklē pirmskolu, ir jau pāri par 14 gadiem; ir daži,
kas ir 18 gadus veci un vēl vecāki, bet vēl apmeklē
pirmskolu. Pamatskolas pirmā klasē likumīgā ve-
cumā ir tikai 10 procentes, 87 procentes vēl ietilpst
skolu vecumā, bet divas procentes ir vecāki, to
starpā 18 gadus veci un vecāki. Turpmākās klasēs
līdz pēdējai nevienā klasē likumīgā vecumā nav
vairāk par 8 procentēm. Visi citi ir vecāki, pie kam
vecums sasniedz 18 gadus un vairāk. Ja nu viens
iestājas 14 gadus vecs pirmā klasē, tad saprotams, ka
viņš visus 6 gadus neies skolā, viņš to neapmeklēs
20 gadus vecs, viņš paliks tur vienu vai divus gadus,
tā tad skolā viņš tomēr būs bijis, bet to skolas izglī-
tību, ko garantē mūsu likums, to viņš nebūs sasnie-
dzis un tādu ir loti mazs procents, kas to sasniedz.
Katru gadu tikai mazs procents beidz pamatskolu.
Ar to tas izglītības līmenis, ko likumdevējs ir gribējis
dot tautai, pazeminājās un netiek sasniegts. Bez
tam kuram katram ir viegli saprotami, cik tas ir ne-
vēlamākā mācīšanās ziņā, tā ari audzināšanas zinā,
ka kopā ar 8 gadu veciem bērniem sēd 12, 14 un pat
18 o-adus veci. Šis apstāklis traucē lielā mērā vispār
skolas darbu. Man šķiet, ka tagad ir visizdevīgā-
kais laiks, stāties tiešām pie likuma realizēšanas, lai
saktu skolu_ apmeklēt īstā laikā visi. Tagad ir izde-
vīgs laiks tāpēc, ka nupat, pērn un aizpēru, sāka lie-
liski mazināties to bērnu skaits, kam ir jāsāk iet sko-
la, tie ir kara laika bērni. Vēl šogad un nākošu
gadu, tad bērnu skaits sāks jau iet uz augšu, vairoties.
No 1919. gadā dzimušiem sākot jau sāks diezgan
normāli iet. Nupat ir loti maz bērnu, kam jāsāk iet
skola, tāpēc skolā var nupat uzņemt ari vēl tādus,
kuri ir vecāki par 8 gadiem, 9 vai ari 10 gadus ve-
cus un vēl vecākus. Tagad ir iespējams skolā uz-
ņemt visus, kas vecāki par 8 gadiem, un ar to spert

lielu soli uz obligatoriskās mācības realizēšanu. Ci-
tādi mēs varam nonākt pie tā, ka skolas paliek tuk-
šas, ka skolēnu skaits skolās stipri samazinājās. Šim-
brīžam mēs jau esam nonākuši pie tāda luksus, ka uz
viena skolotāja mūsu pamatskolās iznāk caurmērā
mazāk kā 30 skolēnu, turpretim Vācijā un citās val-
stīs uz viena skolotāja iznāk pāri par 40 skolēniem.
Lai nu šis skolēnu skaits tik lieliski nesamazinātos,
tad mūsu skolām būtu nupat enerģiski jāķeras pie
darba un visādiem līdzekļiem jācenšas piespiest visus
bērnus iesākt laikā skolā iet. Mums ir jau pat tāda
parādība konstatējama, ka uz viena skolotāja dažās
skolās iznāk tikai. 15 līdz 17 skolēnu. Tas ir luksus,
kuršno budžeta viedokļa nav pielaižams, no pedago-
ģiskā viedokļa protams pret to nebūtu nekā ko ie-
bilst. Mēs neesam vēl tik bagāti, ka varētu sev tādu
ērtību atvēlēties. Ka šai ziņā ir daudz kas iespējams
ari ar tagadējiem līdzekļiem, to pierāda daži inspek-
tori, kuri sevišķi centušies izlietot visus likumīgos lī-
dzekļus lai skolēnus dabūtu skolā, protams to viņi da-
ra stājoties ciešākos sakaros ar skolotājiem un sabie-
drību. Ir tādi inspektori, kaut gan viņu nav daudz,
kas galvenam kārtām likušies uz politiku, kā to pie-
mēram dara Talsu rajona inspektors un ir ari tādi in-
snek'tori, kas negrib visus savus spēkus ziedot sko-
las darbam un saskanoties ar attiecīgu skolas valdi,
kā to dara Rīgas pilsētas inspektors. Saprotams, ka
pie tādiem aostākliem labvēlīgus panākumus nevar
gūt. Tā tad ne tikai šai ziņā nav izglītības līmenis
pacelts tik augstu, kā viņam pēc mūsu likuma vaja-
dzētu būt, bet ari tai ziņā, ka loti daudzas skolas veļu
sāk mācības un agri tās beidz. Likumā noteikto mā-
cības dienu skaitu sasniedza uz laukiempagājušamā-
cības gadā 7.6% no visām skolām, pilsētas gan 74%.
Mazāk par 100 dienām ir mācījušies 18 skolas; mazāk
par 120 dienām — tas bij minimums krievu laikos —
21 skola. Mazāk par 150 dienām — tā tad ari vēl 30
dienas mazāk par likumīgo skaitu — 220 skolas. Bez
šaubām tais skolās būs vairāk skolotāju, kuriem tiek
maksāta alga visu gadu un viņi strādā_ tikai 100 die-
nas. Te āri būtu nopietnāki līdzekli jāsper,_lai tiem
skolēniem, kas skolu grib apmeklēt, dotu iespēju laikā
sākt mācīties un beigt tikai tad, kadlaiks ir noteikts.
No atsevišķiem skolēniem, daudzi sāk velak iet sko-
lā un ātrāk iet projām. Tas notiek ne_ tikai uz lau-
kiem, bet ari Rīgā, kad pavasarī

^
sāk bēgt projām uz

ganiem, bet uz laukiem lielākā mērā un Latgale it īpa-
ši lielā mērā. Visvairāk skolēnu ir janvārī. Ja pie-
ņem janvāra skolēnu skaitu par 100, tad mācības sa-
kot pilsētās, izņemot Latgaļi, ir 76% skolēnu, tizlau
kiem tikai 58%, bet Latgalē tikai 56%, caurmēra ņe-
mot pilsētās un uz,laukiem. Gandrīz puse no skolē-
niem skolu apmeklēt sāk vēlāk pēc tās atvēršanas.
Mācības beidzot skolās ir pilsētās 72%, uz laukiem
56% un Latgalē vairs tikai 37% no visiem skolēniem.
Citi ir aizgājuši lielāko tiesu ganos. Ta tad irļoti
maz tādu skolēnu, kuri likumā noteikto laiku dabu iet
skolā; daudzi vēlāk iestājas, atrak izstājas un loti
daudz kavē. Pavisam 1922./23.mācības gada ir bijuši
tikai 7,6%, kuri nav nokavējuši nevienu dienu. Katra
klasē, ja rēķina caurmērā 40 skolēnus, jznak tikai 3
skolēni, kuri nav nevienu dienu nokavējuši. Tasir
ārkārtīgi zems procents un ari te vainojama ne tik-
daudz centrālā izglītības lietu vadītajā, izglītības mi-
nistrija, bet skolu valdes un pašvaldības. Uz vietām
skolu valdes un pašvaldības varētu lielāku iespaidu
izdarīt uz kā<-tī<m skolas apmeklēšanu. Vispārizglī-
tojošo vidusskolu mums būtu pietiekoši skaita ziņa.
Es nedomāju, ka mums būtu spiedoša vajadzība Vi-
dzemē vai Kurzemē atvērt jaunas vispārizglītojošas
vidusskolas. Par Latgali varētu būt runa. Bet stāv
priekšā liels darbs viņas pareizi izvedot. Runā un
raksta daudz par to, ka mutos ir par maz aroda skolu
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un ka vidusskolas itin kā vajadzētu_slēgt, bet arodu
skolas vajadzētu vairāk atvērt. Citās mūsu kaimiņu
valstīs mes neredzam arodskolu pārsvaru par vidus-
skolām. Vispārizglītojošo vidusskolu mums nav par
daudzjo samērā ar citām tautām šo skolu budžets
nav vel sasniedzis savu maksimumu, un vispārizglīto-
jošovidusskolu skolēnu skaits nav tik liels kā citās
zemes. Attiecības starp arodu skolām un vispārizglī-
tojošām vidusskolām budžeta ziņā ir tādas: Dānijā
uz vienu vispārizglītojošu vidusskolu nāk tikai V* no
arodskolas; Somijā uz vienu vidusskolu 3/7 arodsko-
las. Mums uz vienu vidusskolu/io arodskolas. Mums
ir gandrīz tikpat liels arodskolu budžets kā vidussko-
lu budžets. Dānija arodskolu budžets sastāda tikai
'u un Somija tikai 7- no vidusskolu budžeta. Arod-
skolu ziņa mes esam priekšā citām zemēm. Mums
aroda izglītībai piešķirta lielāka vērība nekā pie mūsu
kaimiņiem. Man šķiet, ka vidējo arodskolu mums pie-
tiek. Vidējo zemkopības skolu un technikumu mums
pietiek. Mums ir par maz zemāko arodu skolu, to
arodu skolu, kuram jāizpilda papildu skolas vieta.
Papildu skola ka vispār izglītojoša mācības iestāde
pie mums neuzplaukst. Pavisam 303 skolās ir bijis
kaut kas tai līdzīgs pavisam ar 19—400 stundām gadā.
Papildu skolas var attīstīties tikai kā arodu skolas.
Mūsu lauksaimniecības divgadejās ziemas skolas nu-
pat sak ieviesties. No sakuma viņām piekrišana bija
maza, bet tagad viņam sāk vairoties skolēnu skaits.
Tanī virziena mums butu jāiet tālāk un jāatver ari
tādas pašas ziemas amatniecības skolas, kuras būtu
jāpadara par obligatoriskam tiem, kas neapmeklē kā-
du vidusskolu vai kādu citu līdzīgu mācības iestādi.
Par velti ir cerēt, ka vakar Lindiņa kungs gaidīja, no
tam arodskolām, ka no tam mums nākšot gatavi mei-
stari, amatnieki, pat zivju sālītāji. Arodskola prak-
tiskus darbiniekus, gatavus amatniekus un meistarus
nekur nav devusi un ari mums nedos. Tam, kas ir
praktiska darba, viņam var dot nepieciešamās teorē-
tiskas zināšanas, un dažādas izveicības. No budžeta
viedokļa runājot, vidusskolas un arodskolās krīt acīs
nevienādais atalgojums skolotājiem. Skolotājiem ir
noteikta alga, bet tad nak klāt tik daudz dažādu atlī-
dzību gan par internāta pārzināšanu, gan par klases
vadīšanu, gan par burtnīcu labošanu, gan par sekretā-
ra vai bibliotekāra pienākumiem, ka loti daudziem sko-
lotājiem iznāk otra alga un vēl vairāk. Skolas direk-
tora alga ir 250 latu,bet mumsir direktori, kuri saņem
424, 487 latu mēnesī un vairāk, vairāk kā Saeimas
deputāti; mums ir skolotāji, kuriem visaugstākā alga
butu 230_ latu, bet kas saņem 416, pat 508 latu. Pie
tam novērojama tāda parādība, ka par klases vadītā-
jiem nenāk jeb negrib iet pilntiesīgi vidusskolu sko-lotāji. Tādu mums ir gan loti maz, nepilni 30%. Tiem
kbak atalgojas virsstundas. Tie tad pieņem virsstun-
das , cik viņiem vajaga un tad kādu blakus amatu, ka-
mēr par klases vadītajiem iestājas XI. kategorijas, pat
XII. kategorijas skolotāji, t. i. tie, kuriem ir aprēķins
klašu vadību uzņemties, jo klašu vadītāji dabū V« no
X. kategorijas skolotāju algas. Tā tad XI., XII. ka-
tegorijas skolotajiem ir aprēķins virsstundu vietā uz-
ņemties klases vadību, bet augstāko kategoriju sko-
lotajiem tāda aprēķina nav. Un tāda parādība ir uz-
krītoša. Tā rada, ka vidusskolas darbu sadala pēc tā,
cik viņš ienes un nevispec darba pedagoģiskās nozī-
mes. Te lomu nespēle tas, kurš no skolotājiem būs
labāks klases vadītājs, bet gan tas, kuram iznāks vai-
rāk pelņas no ta. Ta sistēma ļr neciešama un nepa-
turama. Ja vajadzīgs, skolotājiemvar paaugstināt
algu, paceļot tos augstākas kategorijās, bet lai iznāktu
tā, ka skolotāju atalgo par visu viņa darbu un viņš ne-
prasa atlīdzību par kuru katru soli, kuru tam nākas
spert. Ir neciešami tas, ka skolotāji nesper it nevie-
nu soli, ja par to īpaši nesamaksā. Tam, kungi, reiz

jādara gals. (Sauciens pa labi: «Tie Jūsu principi!")
Nav mani principi. Ja no sīs puses pārejam
uz skolas darbu, tad jākonstatē, ka skolu politika
mums ir palikusi vispār krieviska. Neskatoties uz to,
ka mūsu skolu vadītāji ir izbraukuši visas Eiropas
zemes, neskatoties uz skolotāju komandējumiem uz
ārzemēm, un neskatoties uz to, ka krievu kultūra tiek
nicināta, ka krievu valoda pat izdzīta ārā no mūsu vi-
dusskolām, ari no skolotāju institūta, tā kā mums
turpmāk pamatskolās būs skolotāji, kuri nezinās ne-
viena vārda krieviski, tomēr vispārējā skolu politika
mums ir krieviska, birokrātiska, ar stingriem notei-
kumiem, ar visām stingrām programām, dzjvei ne-
piemērotām, kurās Latvijas dzīve nepavisam nav ie-
vērota, ar numuriem un eksāmeniem. Eksāmenu zi-
ņā ievests pat viens jauninājums. Līdz šimbij tā, ka
uz vidusskolu eksāmeniem ministrija sūtīja savus
pārstāvjus, deputātus. Nebija vēl eksāmenu pamat-
skolā. Pērn tos ieveda ari tur, par ko mūsu kaimiņi,
igauņi un lietavieši, stipri brīnījās. Šogad ievests no
jauna tas, ka uz pamatskolu eksāmeniem nāk vidus-
skolu deputāti. Es esmu skolas vienības stingrs pie-
kritējs, es esmu par to, ka pamatskolai un vidusskolai
jādarbojasroku rokā, ka viņu skolotājiem jāietkopēju
ceļu, es esmu par to, lai vidusskolas skolotājs butu jo
biežāk pamatskolā, tikai ne kā deputāts uz eksāme-
niem, bet gan lai uzturētu sakarus ar pamatskolu, lai
redzētu, kā audzina tos skolniekus,kurus viņam drīzi
dos, lai stāvētupilnīgā kontaktā ar pamatskolu skolo-
tājiem. Varbūt ari piedzīvojušais pedagogs dod pa-
mācības savam mazāk piedzīvojušam kolēģim pa-
matskolā. Bet tad es prasītu ari lai pamatskolu sko-
lotāji ari varētu ieskatīties vidusskolā un redzēt, kā
viņa bijušos skolēnus vada tālāk, kāviņus audzina
vidusskolā, uz ko jāliek vērība un kā jāsagatavo sko-
lēni, lai viņi būtu cienīgi turpināt mācības vidusskolā,
un lai tās viņiem labāk sekmētos. Bet sūtīt vidus-
skolu skolotājus par deputātiem uz eksāmeniem pa-
matskolās, nu, es pie tā nebūtu pļedabūjams, ka kāds
vidusskolas skolotājs ietu par tādu deputātu, un ja
man ministra kungs rakstītu to priekša, esšo priekš-
rakstu neizpildītu. Nezinu, vai es, jaes butu pamat-
skolā par skolas pārzini, ministra sūtītu deputātu lai-
stu skolā iekšā, jo likumīga pamata mūsu likumos tā-
diem deputātiem nevarēs atrast. Tad krievisks na-
ņēmiens ir ari saukt, — nost ar politiku, un tomēr
piekopt vislielāko politiku. Vajadzētu taču but atklā-
tiem un sacīt: «mēs piekopjam politiku." Bez politi-
kas nevar būt neviena skola. Katra Latvijas skola
vajaga būt tai politikai, kas tur uz tiem diviem gal-
diņiem ir rakstīta (rāda uz uzrakstiem pie_ sienas).
Šai politikai vajaga būt un tāda mums ir jāpiekopj,
bet pie mums "iekopj pavisam citu "olitiku. Lindiņš
vakar pastāstīja, ka skolā gribot audzināt zvērus un
latviešus. Viņš laikam gan nav pilnīgi lietas kursa,
ja viņš saka, ka par vilkiem audzinot 14 un 15 gadus
vecus zēnus. Nē, lieta laikam ir tāda, ka vilcēni ir
vēl pavisam mazi un pavisam nevainīgi, bet lai viņus
īsti izaudzinātu par latviešiem, tad viņiem jāiet cauri
skautiem un gaidām, vanagiem, vanadzem un tad jā-
top,par nacionālā kluba locekļiem. Uz turieni no sak-
ta gala šī audzināšana virzas. _ Tagad arvienu vairāk
ari vidusskolu skolotāju starpa var dzirdēt tādas do-
mas, ka tai lietai jādaragals. Tagad lielai daļai pirmā
mīlestība uz viņiem it ka butu nozudusi. Man ir bi-
jušas sarunas ar vairākiem vidusskolu praktiskiem
darbiniekiem un tie ir izteikušies, ka skauti un gaidas
esot visvājākie skolnieki, un jalabs skolnieks paliekot
par skautu vai par gaidu, tad viņš drīzi sakot palikt
par vājāku skolēnu. Ja es tagad ta saku, tad jus droši
vien iebildīsiet, ka viņiem ir savi dzelzs likumi. Ja
tas ari tā būtu, tad taču fiziski viņiem nav iespējams
būt reizē skautiem un labiem skolēniem. Mums skolā
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jau tā kā tā notiek pārpūlēšanas un janu vel nak klāt
katru dienu divas stundas viņu vingrinājumiem, ja,
kad tad viņi sagatavosies uz stundām. Tagad skolē-
nu starpā cirkulējot dziesmiņas,ka «gaida" gaidā savu
skautu. Še vārds «skauts" ir atvasināts ne no angļu
vārda, bet no latviešu vārda «skauL apskaut". Tad
tālāk vanagi. Tie jau nu varbūt butu laba lieta, ja
viņi tikai būtu tie vanagi, par kuriem dzied rnusu
tautu dziesma: «Kur tu skriesi, vanadziņi, ar tiem
vaska spārniņiem? Skriešu liepu apraudzīt, vai ir
kupla izaugusi." Tie par nožēlošanu nav tie vanagi,
bet tie ir ievesti nezin no kādam svešam zemēm, kas
izplata maitas smaku. (Sauciens pa kreisi: «Speciāla
kultūra!") īpaši tie notikumi, par kuriem nacas ru-
nāt izglītības komisijā uz Valmieras pilsētas galvas
ziņojuma pamata, rāda., cik taluvar noiet šī vanagu
kultūra. Tā jauir nogājusi tik tālu, ka Valmieras pil-
sētas valdes locekļi vairs nav droši uz ielām, vanagi
iet viņiem pakaļ, riedami kā suņi, vai ari citādi tos ap-
smiedami. Ar šautenēm uz pleciem viņi staigā pa
Valmieru un mierīgiem pilsoņiem nedod ceļu, tos vi-
sādi aizskarot. Mazsalacē, kāds jauneklis, kas airi
taisījies palikt par vanagu, izteicis valdībai atklāti
pārmetumus laikrakstā par Kūka atlaišanu. Alūksne
vanagi iet uz mūsu sapulcēm ar smirdošām pudelēm
un vārda tiešā nozīmē smirdina. Bez tam viņi ar sa-
vām šautenēm pavada policijas ierēdņus uz kratīša-
nām un piedalās tajās. (P. Kalniņš no vietas: «Goda
amats!") Tad kā tālākais ir minams nacionālais klubs,
kur nu ari tā sauktie «latvieši" tiek izaudzināti. Es
nerunāšu par šī kluba locekļu varonībām, nerunāšu
par to, kā viņi izturas pret valdību un ari pret valsti.
Te nu pļauj tie, kas no iesākuma bija valstiskie audzi-
nātāji, ko viņi sējuši iepriekšējos gados. Bija laiki,
kur valstiskums pastāvēja iekš tā, ka nedrīkstēja iz-
teikt neuzticību Ulmaņa valdībai, ka nevajadzēja celt
tai opozīciju, sevišķi sociālisti bija tai laikā tie ne-
valstiskie elementi, pret kuriem jācīnās, jo viņi nav
valstiski. Tagad turnretim mēs esam piedzīvojuši
tādus laikus, kad par valstiskumu uzskata to, ka uz-
stājas pret Zamueļa valdību un par nevalstiskumu to,
japabalsta Zamueļa valdību. Tik tālu esam tikuši ar
šo valstisko un nacionālo audzināšanu, ka te vairs
nav vietā tas, kas tur (rāda uz galdiņu pie sienas) ir
rakstīts, kas mūsu satversmes pamatos, bet gan kā-
das vienaspartijas, vienas grupas intereses. Pie tam
te pavisam sajukuši ari citi jēdzieni. Es vairs nevaru
izprast Skolas dzīvi, skolotāju attiecības pret sabie-
drību un ari skolēnu attiecības pret sabiedrību. Se-
nāk bij tā: ja viens ir skolotājs, tad viņš ir visur sko-
lotājs, un kur viņš uzstājas, tur viņš uzstājas kā sko-
lotājs, kā šī amata loceklis. Tagad tas pirmais ir, kad
stādās priekšā: «Es esmu nacionālā kluba Ozoliņš".
Pāri skolotāja amatam ir nonācis nacionālais klubs.
Tas rāda, cik dziļi partiju politika, tāda politika, kura
skolās nedrīkst tikt pielaista, ir pārņēmusi skolotājus
un ari skolēnus. Senāk skolēns vispirmā kārtā bij
skolēns, vai nu pamatskolas skolēns,arodskolas sko-
lēns, vai semināra, vai vidusskolas skolēns, visur un
arvien pirmām kārtām viņš bij skolēns . Tagad tur-
pretī viņš pirmām kārtām ir — vanags, skauts, gaida,
vai nacionālā kluba loceklis, tikai vairs ne skolēns.
Un kā tādam viņam ari saprotama lieta nav itin ne-
kāda dala gar to, ko skolā saka, viņš ir palicis neat-
bildīgs, emancipējies no skolas, tik tālu lieta ir nonā-
kusi. Kad viņam ir nozīme pie krūtīm, tad viņš ir
emancipējies no skolas, no skolas likumiem un kārtī-
bas ne tikai uz ielas, bet ari pat skolā. Un viņš sko-
lotājam saka: «Tu nepiederi pie tās organizācijas, tu
man daudz neko nevari teikt, es paklausu tikai savas
organizācijas priekšniecībai," (starpsauciens). Tādu
grēku mums nav. tādus jus mums nevarēsiet pievest.

Nacionālisms ir palicis tik tukšs.bez kāda iekšēja sa-
tura,ka viņu citādi nevar formulēt nacionālā kluba bi-
ļetenos un citur, kā tikai kā pretstatu sociālismam.
Nacionālisms un sociālisms taču nav pretstati. Nacio-
nālismam varētu meklēt pretstatu kosmopolītisma, bet
ne sociālismā. Komunisti ir vislielākie nacionālisti
un palasāties «Krievijas Cīņu" mušu bibliotēkā, kā tur
latviešu komunisti gānās par saviem iķernacionali-
stiem. Viņi lamā tā tos,kuri neatzīst latvisko nacio-
nālo kustību Krievijas komunistu starpa. Paskatāties
pie mums, kas ir vairāk veicinājis_ latviešu nacionālo
kultūru, vai sociālisti, vai nacionāla kluba vīri un «va-
nagi"? Kur te tas pretstats varētu but? Bet nu cita
nav, tā tad nacionālais klubs raksta uz sava karoga:
«Cīņa nacionalļsma vārdā pret sociālismu". Vanagus
viņu vadītājs Ābele Valmierā dresē uz cīņu pret so-
ciālismu. Nacionālisma uzdevums būtu veicināt Lat-
vijas uzplaukšanu garīgi un laicīgi, bet no tā mes ne-
dzirdam un neredzam neko (P. Kalniņš no vietasj
«Sit žīdus!"). Ja, ari sit žīdus. Mūsutagadeja skola
kā vienīgo pozitīvo ieguvumu var atzīmēt rūpes par
fizisko attīstību. Sevišķi liels svars tai tiek piegriezts
no paša sākta gala. Tai kalpo pa lielākai daļai visas
šīs tā sauktās nacionālās organizācijas, tai kalpo dau-
dzas stundas programa katrā skolas tipā. Fiziska
audzināšana, vingrošana ir laba lieta, bet jaskolā sāk
ievest brutālā sporta veiaus, tad tā lieta vairs nav
laba. Ja skolā tiek ievests bokss ar zobu izsišanu,
tad tas nav vairs apsveicams. Ja tur parādās bru-
tālā kāju bumba tai vecumā, kad organisms vēl nav
nobriedis, nat ar smagas bumbas uzķeršanu ar galvu,
tad tas nav pielaižams. Pārmērīgi fizisko audzinā-
šanu kultivējot, dabū nevēlamus panākumus. Bieži
piedzīvojam, ka ar to organismu nevis spēcina, bet
vājina: vājina sirds darbību, vājina vispārējo veselī-
bu. Aplams vispār ir tas izteiciens, ko tagad tik bieži
daudzina: tikai veselā miesā mīt vesels gars. Apla-
māka izteiciena vairs nav un tas ari ir viltojums. Tā
klasiskais rakstnieks nav teicis; viņš ieteica lūgt, lai
Jupiters dod, ka veselā miesā mājotu vesels gars.Tā-
pat kā veselā, stiprā miesā var mājot loti neveselīgs
gars, tāpat dažā labā vajā miesā gars var būt stiprs.
Vēsture uzrāda vairākus tādus ievērojamus vīrus:
Muhamedu, Cezaru, Napoleonu. Tie visi ir bijuši epi-
leptiķi, bet taču ne ar vāju garu. Ja mēs pieņemam
par mūsu audzināšanas lozungu, ka pirmā vietā jā-
stāda vesela miesa un ka tad nāks pats no sevis ari
vesels gars, tad mēs nokļūstam uz aplama ceļa. Mums
jau ir slava, kā drošiem neuzvaramiem kareivjiem;
mūsējie nupat grib iegūt slavu ari kā atieti olimpiādē,
bet visam tam blakus pieaug slava nažu varonībā un
citās tādās lietās. Grieķu filosofs teica: Atēnās ir
daudz neģēļu, bet atieti no tiem visneģēlīgākie. Man
bail, ka pie tā nenonākam, mēs ar saviem atietiem,
ka mums ari jāpiedzīvo, ka fiziskās audzināšanas
pārmērīgā cildināšanā esam aizgājuši par tālu. Un
pie tam: vai var izaudzināt veselu miesu tikai ar
sportu un vingrošanu? Es domāju,ka pirmā prasība
ir: dodat mums pieklājīgus dzīvokļus, dodat mums
pietiekoši paēst. Līdz šim mūsu skolās, tā valsts kā
ari citās, telpas nav pietiekoši labas. Par lauku sko-
lām, kuras tagad lielāko tiesu atrodas vecā stāvoklī,
Dr. Reinharda kungs kādus 12 gadus atpakaļ
skolotāju kursos teica, ka likt bērniem uzturē-
ties tādās telpās ir krimināls noziegums.
Labi būtu, ka viņas visas nodedzinātu. Bērnus tur
turēt iekšā ir kriminālnoziegums. Līdz šim šīs telpas
nav uzlabotas, kriminālnoziegums paliek skolās, un
ir vēl lielāks tanīs skolās, kuras uztur privātās per-
sonas, it īpaši Latgalē. Es tās neesmu redzējis, bet
kad stāsta Latgales pārstāvis izglītības ministrijā, ko
viņš tur redzējis, tad šausmas nāk. (Reinharda starp-
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sauciens.) Jūs ari esat tāsredzējuši. Vai ir iespējams
izaudzināt veselus bērnus tādos skolas namos? Tur
nelīdzēs it nekas, nekādas vingrošanas stundas, ne-
kādi sporti. Vispirms dodiet labas skolas. Ministrija
var teikt: «Ko mēs varam darīt?" Tur vairāk vaino-
jamas pašvaldības iestādes, tās nav_ izmantojušas tos
budžeta līdzekļus, ko pērn atvēlēja aizdevumiem
skolu būvēm. Tā tad te lielākā dala vainas krīt uz
pašvaldībām. Kā ir ar skolēnu ēšanu? Mums,_pēc
ziņām, 770 skolās ir reģistrēti pavisam 29.634 bērni,
kas paliek skolā pa nakti. Kopēdināšanā 242 skolas
dalību ņem tikai 9767 bērni. Tā tad ir 20.000 skolēnu,
kuri visu nedēļu pārtiek no sausas barības. Ko šinī
vecumā nozīmē dzīvot un pārtikt tikai no sausas ta-
nbas, to ārstu kungi vislabāk zinās, ari skolotāji. Un
kāda starpība, vienā un tai pašā skolā ap ziemas
svētkiem, starp tiem bērniem, kuri piedalās kopēdinā-
šanā un tiem, kuri dzīvo uz savu maizi. Cik vieni ir
spirgti, braši, sārti, tādi pat kā rudenī ienākuši, tik
otri ir bāli, nespēcīgi, ļengani un pilnīgi kā iemiguši,
nevar vairs sekot mācībām. Audziniet nu tos tagad
fiziskiVai ir gādāts, lai pilsētu pamatskolās un vi-
dusskolās skolēni dabūtu siltu ēdienu pusdienās, vai
visiem nav jāiztiekar sausu maizi pusdienās un bieži
vien ari bez tās? No pīkst. 7 rītā līdz 4, 5 pēc pus-
dienas bez ēšanas, tā viņus audzina fiziski. Gādājiet
vispirms par to, lai bērni būtu paēduši un vismaz
klases telpās lai būtu higiēniski apstākli, tad maz va-
jadzēs rūpēties par vingrošanu un sportu, kustēšanās
nāks pietiekošā mērā pati no sevis. Tālāk pārpū-
lēšanās. Mums ir vidusskolas, kur ir 42 un vairāk
stundas nedēlā, bez tam vēl mājas darbi. Ja ārzemēs
kādā mācības iestādē ir daudz stundu, tad mājas dar-
bus tur neuzdod tiklab kā nemaz, visu darbu tur pa-
dara skolā. Pie mums pēc vecu vecās krievu para-
šas uzdod vēl darbus mājā un pie tam uzdod labi
daudz, tā kā bērniem bieži vien jāiztiek ari bez pie-
tiekošas nakts atpūtas. Te atkal ir vieta, kur ir ko
labot, kur jārūpējas par to, lai bērni varētu fiziski
attīstīties. Tur ir tas galvenais, ne vingrošanā un
sportā. Kā stāv ar ārstiem? Kādām 220 skolām nav
sava ārsta, 293 skolas ārsts nemaz nav redzējis, no
tām pilsētā 15, uz laukiem 278. Ir loti daudz tādu
skolu, kur ārsts ir bijis tikai vienu vai divi reizes. Ne-
varēs teikt, ka tas būtu visai daudz. Tā tad daudz
mums ir ko darīt, lai mēs ievestu savas skolas un
skolu darbību pareizās sliedēs, vairāk pēc Vakar-
eiropas, nekā cara Krievijas parauga, bet piemērojot
tās Latvijas apstākļiem, Latvijas dzīvei, Latvijas da-
bai vispārīgi un ari Latvijas bērna dabai. Pēc visa
tā tikai pāris vārdu par mūsu augstākām mācības
iestādēm. Mūsu mākslas akadēmija ir nostrādājusi
trīs gadus. Patlaban tur ir audzēkņu darbu izstāde.
Kas interesējās, var vēl tos apskatīt — vēl izstāde
nebūs slēgta; apskatiet, kas tur ir, un sastādiet paši
savu spriedumu. Spriedumus esam dzirdējuši loti da-
žādus. Ārzemnieki vispārīgi izteicas atzinīgāki, nekā
mūsu pašu spriedēji. Konservatorijā ari patlaban ek-
sāmenu laiks. Es loti ieteiktu Saeimas deputātu kun-
giem apmeklēt eksāmenus, sevišķi sestdien dziedā-
šanas klasē un paklausīties, kādas tur sekmes sa-
sniegtas, un vai augstais nams var būt vienis pratis
ar to pieticību, kas tur brīžam parādās; tagad pat ir
nolemts nenieņemt nevienu jaunu dziedāšanas sko-
lotāju, jo diezgan pietiekot ar tagadējiem. Augst-
skola, universitāte mums ir vai lielākā nomūsu augstā-
kajām mācības iestādēm; šī gada janvārī universitātē
bija 5999 studenti, tā tad bez viena studenta 6000.
Šī mūsu augstskola ir dibināta uz trīs principiem, uz
vienības principa, uz nacionālā principa un uz demo-
krātijas principa. Vienības princips ir izvests līdz
galam; mūsu augstskolā apvienotas universitātes un

politechnikuma fakultātes un laikam jaudiezgan cieši
sakusušas. Ja no iesākuma bija vēl viena otra ber-
zēšanās, tad tagad par to nekas vairs nav dzirdams
uz ārieni. Nacionālā ziņā mūsu augstskola ir tikpat
latviska kā visa mūsu Latvija. Latviešu procents"
studentu starpā nebūs mazāks, kā vispār visā zemē;
ari lekcijas arvien vairāk sāk latviešu valodā lasīt.
Te nu būtu novērojams progress, bet regress ir no-
vērojams demokrātisma ziņā. Kad mūsu universitāti
atvēra, tad viņu saņēma ar sajūsmu visa sabiedrība,
un visai sabiedrībai ari bija universitātes durvis pla?i
atvērtas, bet tagad jo dienas, jo šaurākas paliek
augstskolas durvis un jo dienas, jo mazāka sajūsmā
un interese sabiedrībā ir par savu augstskolu. Ktoi-
reiz varēja lolot cerības, ka mūsu universitāte iz-
vērtīsies un izveidosies par īstu tautas universitāti,
tagad no tā nav ko domāt. Demokrātismu mēs nere-
dzam studentos, nemaz nesalīdzinot ar tiem laikiem,
kad studenti bija demokrātisma priekškarotāji, tā
vēstneši tautā. To protams tagad ari neprasa, bet
tagad studentu padomes loceklis, uzticības vīrs augst-
skolas padomē ir nacionālā kluba vadītājs, tā dižvīrs.
Tagad studentu trakulības pārsniedz visas robežas.
Agrāk Felsberga kungs, kad mēs par studentu traku-
lībām žēlojamies, mēdza teikt: «Tās nu ir tikai pār-
galvības, joki." Bet, kungi, naža dūriens mugurā,
tas nu ir gan vairāk, nekā joks. Tāpat ari vairāk kas
ir tas, kad paņem valsts automobili un sabrauc kara-
vīru, kurš izpilda savu pienākumu. Tas ir kas vairāk
kā joks, un par tādiem jokiem ir tikai jānoskumst.
Ir jānoskumst par to, cik tālu savā antidemokratismā
ir nonākusi mūsu studentība. Ne nu visi, protams, jo
ir ari studentu starpā cilvēki, kaut ganari mazākumā,
kas nav mierā ar Pones politiku, bet tie nu ir vai nu
apolitiski vai ari mazāk aktivi. Pirmais vārds tomēr
studentu_ dzīvē piekrīt Ponem. Un kas nu viņu tādu
izaudzinājis? Es nevainošu visus profesoru kungus,
bet gan visvairāk studentu lietu prorektoru. Tam ar
studentiem ir_ visvairāk darīšanas. Viņš ir tas, kas
var apstiprināt to organizāciju, ko viņš grib un ne-
atjaut to, ko viņš negrib. Bet tagadējais prorektors
universitātes padomes un dekānu sapulcēs uzstājoties
ne tik daudz kā studentu aizstāvētājs un labvēlis,
bet ka prokurors. Galvenais viņa apsūdzību veids
ir: tas ir žīds, tas ir komunists. Pēc viņa termino-
loģijas komunists un sociālists ir viens un tas pats —
to jau mes esam ari no senākiem laikiem piedzīvojuši.
Tagad šimkungam laiks ir izbeidzies būt par prorek-
toru, atpakaļ iecelt viņu vairs nevar, tie divi gadi jau
ir nokalpoti un mūsu satversme nu ir tāda, ka atpakaļ
ievelēt viņu vairs nevar. Man gribētos ticēt,ka tagad
viņa vietā nāks mazāk aktīvs nacionālists un darīs
iespaiduuz studentiem citādā virzienā, ka turpmāk
un varbūt jau nākamu gadu mēs varētu šai lietā ru-
nāt citu valodu. Studentos, par ko ari var žēloties,
maz ir novērojams darba gars. Mums augstskola pa-
stāv jau 5 gadus, loti daudz studentu bij, kas mācī-
jušies jau Krievijas augstskolās, bet kursa beidzēju
mums ir ārkārtīgi maz. Ja augstskolas gada izdevu-
mus izdalītum uz tiem, kas kursu beidz, tad šausmīgi
dārgi ikkatrs no tiem izmaksā. Es esmu runājis ar
dažiem augstskolas mācības spēkiem, un dabūjis dzir-
dēt, ka mums skaitās gan 6000 bez viena studenta,
bet cik tad ir to, kas strādā?! Nu saprotams, nacio-
nālā kluba politiku vest, braukāt ar automobiļiem die-
nām un naktīm, tad darbam jau gan maz laika paliks.
Nerunāju par tiem, kas ir spiesti paši sev uzturu no-
pelnīt; tie varbūt strādā čaklāki, nekā tie, kas neko
nedara. Bet es te vēl gribu teikt, ka paši profesori
nedod diezgan labu darba paraugu saviem studen-
tiem. Daži profesori un docentu kungi ir, kas ņem
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savu uzdevumu loti viegli. Viņi var bez augstskolas
uzdevumiem veikt 2 vai pat vairāk darbus, pilnu algu
saņemot, vairākās vietās. Ja kāds ir departamenta
direktors, tad viņam ir jākalpo valstij ar visiem spe-
ķiem kā departamenta direktoram. Ja ķads ir docents
vai profesors, tad viņam ir jākalpo augstskolai ar vi-
siem spēkiem. Ne tāpēc viņam ir iedotas 6 stundas,
lai citu laiku viņš varētu pavadīt pie kāda cita darba,
bet tāpēc, kā Felsberga kungs teica, ka uz katru lek-
ciju viņam ir jāgatavojas 6 stundas. Un nu iznāk
6X6 = 36, tad vēl plus 6 stundas, ir pavisam 42
stundas, kas viņam jāziedo augstskolai. Tas visus
spēkus prasa. Bet docentu un profesoru kungi neņem
nopietni savu darbu, un atrod laiku cita amata izpil-
dīšana.', kādēļ tad studenti lai ņem savu darbu no-
pietni. Paraugam ir audzinošs spēks ari pie studen-
tiem. Tāpat daži profesori vel nav izpirkuši to vek-
seli kas tiem bij jāparaksta ar universitātes satver-
smes pieņemšanu. Bij vairāki izvesti par profesoriem
bez doktora grāda un nav vel doktora eksāmenu no-

? likuši. Pa visu pastāvēšanas laiku, kamēr jzdota
Universitātes satversme, ir tikai 3 doktorējuši, bet
tie 3 nav no tiem, kuriem bija iepriekš_piešķirts pro-
fesora titulis. Tie ir no tam fakultātei^ kuramar
varu uzspieda doktora grādu. Techniki ta negribēja.
Viņi teica: nedodiet mums doktora titula, mums ta
nevajaga. Humanitārās fakultātes ,sacīja: visiem, vi-
siem vajaga doktora titula. Bettie, kas tik karsti to
gribēja, tagad nenāk pie doktorešanas, kamēr jaunā-
kie iedrošinās doktorēt pie rnusu universitātes. Tas
nevar studentus ieinteresēt, sajūsmināt uz darbību,
ja paši profesori neizpilda savus pienākumus, kurus
viņiem satversme uzliek. Bez tam, skatoties no ma-
las, izliekas, itin kā augstskolā

^
butu noslēgusies kāda

grupa, kas svaigus jaunus speķus negrib, laist iekša
dažādu iemeslu dēl. Ari ar izrakstīšanu no ārzemēm
līdz šim nav laimējies visos gadījumos. Viens otrs no
ārzemēm izrakstītais ir tiešām ievērības cienīgs, bet
ir ari tādi, ar kuriem nevar lepoties. Tomēr spējī-
gākie tepat no mūsu jaunatnesnetiek pielaisti, laikam
lai tie neienestu augstskolā pārāk daudz svaiga gaisa.
Beidzoties ceru, ka nākamais gads liecļnās, ka ari
darba ziņā universitāte rādīs paraugu citam mācības
iestādēm. Vidusskolu skolēni arvien skatos uz to ,ko
dara studenti. Dzer augstskolas skolēni, dzer ari vi-
dusskolas skolēni, jo viņiem jāmācas par studentiem
un ir jādzer.Sit žīdus un sociālistus augstskolas stu-
denti — vidusskolas skolēniem tas jādarapakal un ari
jāiet tas pats ceļš. Tā ne tikai augstskolas mācības
spēkiem, bet ari studentiem ir ļoti liela audzinoša no-
zīme mūsu zemē, un uz viņiem gulstas loti liela atbil-
dība no tā,kādu virzienu turpmāk ņems visa mūsu iz-
glītības gaita. Mums šogad skolām ir-diezgan ievēro-
jamas jubilejas: 5 gadu jubileju svinēs skolotāji Lat-
vijas skolu pastāvēšanai; 50 gadu jubileja ir Vidzemē
obligatoriska! tautskolai. 1874. gadā tika izdots rī-
kojums, ka Vidzemē uz laukiem visiem obligatoriski
jāiet skolā un tad ari sākās obligatoriska taujās izglī-
tība. Pa šiem 50 gadiem ar "visu nebrīvo cara skolu
latviešu tauta tomēr ir tikusi lielā mērā uz priekšu,
un tagadējiem darbiniekiem, tā izglītības ministrim,
kā skolotājiem, tā ari augstskolas darbiniekiem jā-
ņem vērā, cik tālu mums izglītībā jātiek nākamajos
50 gados brīvajā Latvijā, ar brīvajām Latvijas sko-
lām. Vai pēc nākamiem 50 gadiem mums nebūtu jā-
būt tādā stāvoklī, ka mēs varam ar savu kultūru i
materiālā, i garīgā ziņā sacensties ar Vakareiropas
valstīm un ne tikai sacensties sportos, nažu varonī-
bās. Uz to būtu jāiziet demokrātiskā zemē kā val-
dībai, tā ari visiem tiem, kas izglītības iestādēs
strādā.

2i M.mi

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Godātie
deputātu kungi! Pēc tradicionelās Dēķena kunga
runas es būšu īsāks un mēģināšu apstātiesgalvena
kārtā pie diviem izglītības ministrijas jautājumiem.
I'as virziens, par kuru te runāja Deķena kungs, jau
tika apskatīts augstā namā pie iekšlietu ministrijas
budžeta apspriešanas. Liekas, ka pie izglītības mi-
nistrijas budžeta caurskatīšanas pie viņa vajadzētu
mazāk apstāties. Šeit viņš ari tik spilgti neizpau-
žas, kaut gan Dēķena kungs centasviņu nostādīt kā
diezgan bīstamu parādību. Galvena kārta tas ir pa-
rādības, kādas novērojamas sabiedrība. Tas ir
viens otrs izpaudums, kas varbūt ne visai butu at-
taisnojams no plašākā viedokļa un kam tomer_ ir
iekšējās politikas raksturs. Ja vār_runāt par rnusu
skolām, tad tur par trūkumiem varētu runāt citādā-
kā ziņā. Viņām taisīt pārmetumus par to, ka viņas
pārāk veicinājušas nacionālo ideju, nevar. Jāsaka
taisni, ka mūsu skolās vēl pārāk stiprs ir vecais
Krievijas raugs un par nacionālās skolas nostiprinā-
šanu plašākā ziņā no latviešu viedokļa, viņas patie-
šām ir maz domājušas. Protama lieta, var jau ru-
nāt un dažādi domāt par tiem virzieniem jaunatnes
organizēšanā, kas tagad ir novērojami sabiedrība.
Es ari nevarētu piekrist tam, ka tagad jauno visma-
zākiem gadiem sāktu taisīt tādus pulciņus un audzi-
nāt tādu varonīgu tautu, kas beigu beigas noved pie
nevēlamām parādībām un kas attur no mācīšanas.
Vispārīgi virziens mūsu izglītības ministrijas politika
bez šaubām nav bijis tik noteikts, lai par viņu varē-
tu galīgo spriedumu teikt. Mūsu skola tikai vel iz-
veidojas un pa lielākai daļai ari atsevišķas skolas
strādā tā, kā strādā šo skolu skolotājs. Taka mu-
šu skolotāji grupējas no daždažādām aprindām un ir
daždažādu virzienu piekritēji, tad ari rnusu skolas
visā visumā patiesi, varētu teikt, atspoguļo rnusu
tautu un visu mūsu sabiedrības kustību. Izglītības
resors, jeb pareizāki sakot, izglītības resora
galvas līdz šim ir mazāk piegriezušas vērības vaja-
dzīgās politikas izvešanai skolās, kaut gan, varbūt,
apakšnodaļas ir centušās to daudz stiprāk pastrīpot
un tur varbūt sava roka ir nomanāma. Cik viņa ir
bijusi laba, cik slikta, pie tā es šoreiz negribu tuvāk
apstāties. Gribētu tikai izteikt vēlēšanos, lai turp-
māk ari izglītības resora galvas piegrieztu

^
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lietām lielāku vērību, lai viņu nodomi noteiktāk tiktu
izvesti dzīvē. Tālāk es gribētu apstāties pie otra
jautājuma,kas mani spiež ari uzstāties šogad, tāpat
kā pagājušo gadu, kaut gan toreiz izteicu cerību, ka
varbūt pie izglītības ministrijas budžeta apsprieša-
nas nenāksies vairāk runāt par Latgales lietam. De-
ķena kungs iesāka ar pārskatu par Kultūras fonda
līdzekļu izlietošanu un ar dažādiem datiem centas
pierādīt, ka šī iestāde ir bijusi visvairāk labvēlīga
taisni Latgales apgabalam. (K. Dēķens no vietas:
«To neesmu teicis!") Tomēr no paskaidrojumiem
izskanēja tas, ka dažos posteņos latgalieši saņēmuši
90%, tā kā tai tautai, kas sēž tur (rāda uz publiku)
un klausās, var palikt tāds iespaids, ka Latgale, vis-
maz dažos posteņos, ir saņēmusi pārpilnīgu normu.
Man gan jāsaka, ka tas spilgtais salīdzinājums, kuru
taisīja Dēķena kungs, pirmā kārtā ir vietā šinī jautā-
jumā. Kas zīmējās uz mūsu izglītības resoram atvē-
lēto līdzekļu izdalīšanu un to izlietošanu tautas_ iz-
glītības vajadzībām, tad šie līdzekli taisni būtu jāsa-
dala trijās kategorijās; tās būtu galva, viducis un
kājas. Tā kā nu Dēķena kungs un visi sociāldemo-
krāti ir izauguši no mūsu Latvijas galvas, tad viņš
un tāpat viņa biedri visās lietās un visās iestādēs,
kur viņš strādā un kur viņam ir iespaids, vai daļa
no noteicošā vārda, visur galvenā kārtā pastrīpoja
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un aizstāvēja to galvas vajadzību. Man jāpastrīpo,
ka pēc patiesības, lietai vajadzētu but nostādītai
taisni otrādi, jo pie mums Latvija galva tiešamir
diezgan lepna, bet kājas patiešam atrodas vel vīzes.
(Sauciens centrā: «Basas.") Ari basas, ka daža_ la-
bā vietā tas redzams. Mes loti daudz esam runāju-
ši par mūsu nacionālās politikas nostiprināšanu pie-
robežu joslā. Mums stāv vel priekša daži posteņi,
pie kuriem dažas grupas ņems vardu un apstrīdēs
sumas, kuras tur ir paredzējusi un ievedusi budžeta
komisija. Es pie vienas_ reizes gribētu pie šī jautā-
juma apstāties. Ja mēs domajarn par pierobežas
joslas nostiprināšanu nacionāla ziņa, tad to varam
panākt, pirmkārt, ar rnusu skolu, ar pietiekoši daudz
līdzekļu atvēlēšanu priekš izglītības un _ar latviešu
kultūras iepotēšanu tanīs apvidos, kur vel nav viņa
iedziļinājusies līdz šim. Mums ir vesela virkne ap-
vidu, par kuriem nav līdz šim plašāki padomājušas
centra iestādes un nav atvēlējušas tik daudz līdzek-
ļus, kā tas būtu vajadzīgs. Vispār salīdzinot Rīgu
ar provinci, jāsaka, ka Rīga dzīvo uz valsts rēķina
daudz lielākos apmēros ari izglītības ziņa, neka mu-
šu provinces. Protams, Rīga dod valstij ari daudz
vairāk līdzekļus, bet ja mēs salīdzinām tautas vaja-
dzības un ja iziesim no tās prezumcijas, ka tur, kur
ir vairāk vajadzības, vajaga ari_ vairāk līdzekļu, tad
līdzekļu sadalīšanas veids katrā ziņa ir jjīparveido,
lai varētu panākt turpmāk daudz maz lielāku izlīdzi-
nāšanos. Minoritatu kungi šeļt jau uzstājas ar sa-
vām prasībām, vienā otrā vietā varbūt tīri pamatoti,
jo ne katru reizi viņu prasību noraidīšana ir bijusi
pietiekoši motivēta. Bet ne katru reizi viņu prasī-
bas ir attaisnojamas. Sevišķi to var sacīt tad, ja
mēs iziesim no Latgales viedokļa. Latgale latviešu
skolas ir nostādītas tāda stāvoklī, ka viņas ir sliktā-
kas ne tikai par Rīgas, bet ari par minoritatu sko-
lām. Pilsētu pašvaldības iestādes atrodas minorita-
tu rokās un tās saprot pilsētu līdzekļus tā izlietot,
ka latviešu skolas nevar daudz neko dabūt un lie-
lākās pabalstu sumas aiziet priekš minoritatu sko-
lām. Bez tam to normu, kas vispār tiek atvēlēta
katrai tautībai priekš izglītības vajadzībām, minori-
tatu kungi tik veiklļ izlieto, ka šeit viņi Rīga, centra,
un tāpat ari Liepājā, ka to zīmīgi teica viens depu-
tāts budžeta komisijā — savu daļu «nonojiHHioTt
o6mecTBeHHBi!vrb BHHManieMi." un visu viņiem
piemītošo normu viņi izlieto tur, kur tā mino-
ritatu kustība nav tik liela, kur ta viņu sabiedrība
nav tik stipra, proti, Latgalē. Caur to ari ceļas tas,
ka mēs šeit pie budžeta caurskatīšanas nevaram ne-
kādus iebildumus celt, jo minoritātēm tas nākas pec
likuma. Bet viņi tos līdzekļus izlieto nevis pa visu
Latviju, samērā ar to, kā cittautieši ir izkaisīti, bet
izlieto tais apvidos, kur tā latviskā kultūra nav vel
tik stipri iesakņojusies. Tādēļ vēl vairāk tas lat-
viskais elements mūsu Latgale tiek nospiests un ga-
la rezultāts ir tāds, ka ja salīdzinām mūsu skolas ar
cittautiešu skolām, tad redzam, ka rnusu skolas at-
rodas daudz sliktākos apstākļos, nekā cittautiešu
skolas. Protama lieta, ka mēs arto kārtējo normu,
ko varam atvēlēt budžeta kārtībā, pie šī_ jautājuma
apmierināties nevaram. Šo jautājumu mes_ varēsim
atrisināt, ja mēs ķersimies pie viņa atrisināšanas ar
plašākiem līdzekļiem un vienreiz atvēlēsim budžeta
kārtībā daudz lielāku normu priekš skolu jaunbūvēm
vai jaunierīkošanuLatgalē. Ka līdzekļi priekš tam
ir vajadzīgi, par to divu domu nevar but, un šī jau-
tājuma atrisināšanu mēs varēsim panākt tikai tad,
ja atrisināsim viņu valstiska masštaba. Tas, man
liekas, ir pilnīgi skaidrs. Līdz šim plašākas sumas
priekš šī jautājuma nav tikušas paredzētas. Ja mes
salīdzinām Kurzemes un Vidzemes apstākļus šai zi-
ņā ar Latgales apstākļiem, tad mes redzam, ka tur
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ir skolas nodibinātas jau vecos laikos, ir vajadzīga
iekārta, kas Latgalē nav. Ja mēs to salīdzinām, tad
ari kjūs saprotama tā statistikako šeit pļeveda Dē-
ķena kungs, ka uz vienu skolotājuLatgaļe iznāk pā-
rāk mazs skolēnu skaits. Latgalē apstākli ir tādi,
ka tur par kārtīgu audzināšanu nepavisam nevar do-
māt, tāpat ari nevar domāt par kārtīgu mācības lai-
ka ieturēšanu, jo tur bieži nāk priekša tāds atgadī-
jums,kad dažā labā vietā griesti sabrūk vai ari no-
tiek cita kāda nelaime, kas spiež mācības pārtraukt.
Mēs izdarījām savā laikā svētīgu darbu, atvēlēdami
tos 50 miljonus, jo ar šiem miljoniem mes varējam
izdarīt kārtējo remontu. Tagad, protama lieta, ir
jāatzīst, ka nepieciešami vajadzīgs radīt jaunu fondu
priekš jaunu skolu ēku būvēm uz vietām. To fondu
mums katrā ziņā vajaga radīt, jo galveno politiku,
valsts politiku mēs varam izvest cauri tikai šeit >
no centra. Ja mēs gribam šo politiku izvest, ja mes
gribam pierobežu joslu vienādi nostiprināt, ja gribam
Latviju vienlīdzīgi izveidot, tad to mēs varēsim pie-
rādīt tikai tad, ja mēs atvēlēsim līdzekļus šim mēr-
ķim. Bet mēs par to jau pagājušo gadu esam_runā-
juši. Mēs esam vienmēr uzstādījuši šo jautājumu.
Vai nu tagadējā valdība to darīs? Mums solījums ir
dots, tāpēc man negribētos neticēt, ka viņa to neda-
rīs. Bet, kungi, ja jūs te nākat ar_ tādiem paskaidro-
jumiem, kā Dēķena kungs, tad jūs daudz prātīgāki
darītu, ja no tādiem konstatējumiem vismaz atturē-
tos. Latgalieši vēl atrodas pabērnu stāvoklī visas
nozarēs. Ari Brieža kungs zin, cik tiek_ izlietots no
tā jūsu Kultūras fonda Latgales vajadzībām. Es gri-
bu konstatēt, ka tagad jau tiek vairāk izlietots lī-
dzekļu Latgales vajadzībām nekā agrāk, bet Latgalei
piekrītošā norma tomēr vēl tālu netiek izlietota un
pa lielākai daļai Kultūras fonda līdzekļus izlieto ce-
purei, kamēr kājas paliek vel basas. Man gribētos
cerēt, ka šī parādība tiktu izskausta no izglītības mi-
nistrijas budžeta un izglītības ministrijas politiska
virziena, ka visi līdzekļi tiktu nogādāti tur, kur ir
vislielākā nepieciešamība sajūtama un ka mūsu pie-
robežas josla tiktu nacionāli izveidota. Lai 15 jau-
nas pamatskolas uzbūvētu, ko mēs, latgalieši, piepra-
sām, tas bez šaubām prasa daudz līdzekļu. Bet ta
nav tikai latgaliešu prasība vien, tā ir visas tautas
prasība. Mums ir jārada tāda robeža, ka mes va-
rētu izšķirt, kur Krievija sākas, un kur Latvija
beidzas. To mēs nevarēsim izdarīt, james nenostā-
dīsim skolas kaut cik izcilus stāvoklī. Skolai ir jā-
būt namam, kurš pats par sevi var pievilkt skolē-
nus, un ja tas neatšķirsies ne ar ko no citambudi-
ņām, tad nevarēs attīstīties Latgale tas, ko mes ve-
ļamies. Tur ir stāvoklis tāds, ka mums ir jādod. Ir
jādodari vidusskolām. Reinharda kungs apbraukāja
Latgali, un viņš zirt kādā stāvoklī tur ir skolas. Jus,
Reinharda kungs, bijāt tikai Rēzeknes apriņķī, bet ja
Jūs būtu aizbraukuši uz Lūdzi, tad ir kauns redzēt,
kāda tur ir vidusskola, — pavisam neiespējama. Pro-
tama lieta, ka mācības rezultāti pie tadjem apstāk-
ļiem nevar būt tik sekmīgi, kāto varētu Velēties.
Tam ir jādaragals. To mēs varēsim pieejot nopietni
pie šī jautājuma un atvēlot pietiekoši līdzekļus, lai
varētu veikt, ko vēlamies. Mums te pārmet, ka
mums lieta grozās tikai ap līdzekļiem. Es gribētu
pastrīpot,ko te Dēķena kungs teica, ka pie mums no
visa budžeta izglītības ministrijai ir ziedotas daudz
mazākas sumas kā pārējās valstīs. To es gribu pa-
strīpot un apmierināties cerībā, ka mes turpmāk iz-
glītības lietai ziedosim vairāk līdzekļu._ Bet mums
šinī ziņā jāievēro tas, ka tai cepurei mēs varētu ta-
gad pēc tam, kad viņa nostiprinājusies, mazāk _ lī-
dzekļus dot un cepurei atņemto daļu izlietot kājām.
Tad mēs ari tanī ziņā taisītu lielāku panākumu. Ja
vispārīgi ņemam budžetu, tad mums tuvākos gados

li
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lielāka vēriba jāpiegriež_ savas nacionālas kultūras
izveidošanai, citādi tie vārdi bus kaili un mes notu-
rēsim gadu no gada vienas un tas pašasrunasun ne-
kas netiks darīts. Ar priekšlikumu par jaunam pa-
matskolu būvēm un vidusskolu eku celšanu es nācu
budžeta komisijā, bet tur tie kungi bija tik taupīgi,
ka noraidīja manu priekšlikumu. Tas nebija apdo-
mīgi. Es nesaprotu ari dažu labu citu budžeta komi-
sijas lēmumu pie izglītības ministrijas budžeta caur-
skatīšanas. Uz Dēķena kunga ka referenta priekš-
likumu tika paaugstināta mācības nauda vidussko-
lās un augstskolās. Tas tika motivēts ar to, ka mu-
šu vidusskolu un augstskolu apmeklē diezgan pārti-
kuši cilvēki, ka viņi var samaksāt paris_ tūkstošus
vairāk gadā, caur ko vainākvaretu atlicināt tam kā-
jām. Bet man jāsaka, ka rnusu vidusskolu un augst-
skolas audzēkņi vervējās no demokrātiskiem slā-
ņiem. Mums tā turīga šķira nav tik plaša, ka viņa
varētu piepildīt visas skolas. Šis budžeta komisijas
lēmums attiecībā uz mācības naudas paaugstināša-
nu ir sāpīgs sevišķi lauciniekiem, jo uz laukiem zem-
niekam savu dēlu skolās sūtīt ir diezgan grūti, un ja
vēl bez produktiem pie mācības naudas jāpieliek pa-
ris tūkstošus klāt, tad tas iznāk diezgan sālīti un
dažs labs atturēsies no sūtīšanas skolā. Man liekas,
ka mēs ar savu izglītību neesam tik tālu tikuši, lai
kavētu tālāku attīstību. Mācības naudas paaugsti-
nāšana ir tāds lēmums, kurš no budžeta komisijas
varēja būt citādi izveidots, jopriekš budžeta tas lie-
lu starpību neiztaisīs. Budžeta komisija varētu at-
rast līdzekļus, lai budžetu sabalansētu, bet tāds lē-
mums tomēr tur pieņemts. Tāpat ir jāsaka, ka bu-
džeta komisija strikti ir noraidījusi visus tos priekš-
likumus, ar kuriem man bija tas gods nākt attiecībā
uz skolas ēku celšanu Latgalē, un man atliek tikai
vēlēties, ka to, ko tagadējā valdība ir solījusi latga-
liešiem, viņa izvedīs papildu budžeta cejā un es velē-
tos, lai nākošo gadu man nenāktos vairs runāt par
vienu un to pašu, lai jau šogad mēs varētu atvēlēt
līdzekļus un lai šīs skolu ēkas tiktu izbūvētas. Tad
visas tās runas, par nacionālās kultūras nostiprinā-
šanu, sevišķi kas zīmējas uz Latgali, varēs atkrist
un tās būs liekas. Iebildumi no minoritatu puses bi-
ja tādi, kas būtu vairāk viņu iekšējās darīšanas ie-
bildumi, jo, ja nemaldos, gandrīz visi tie priekšliku-
mi, kas budžeta komisijā bij nākuši no Korecka kunga
puses, ir tikuši ievēroti un viņš ar to ir apmierināts,
kaut gan vispār ar tām minoritatu skolām stāvoklis
ir ļoti savāds un tur daudz kas būtu jāgroza. Te jā-
nāk ar kardināliem grozījumiem un izglītības reso-
ram jāgaida,ka tādi absurdi, kādi tagad notiek, turp-
māk neatkārtotos. Ja vienā mazā pilsētiņā tiek uz-
turētas kādas 4 vidusskolas, kā piemēram Rēzeknē
un minoritātēm tiek uzturētas 3 skolas, no kurām
dažās ir tikai 30 vai 40 skolēnu, tad tas ir tāds ab-
surds, kas ne ar ko nav attaisnojams. Bet minori-
tātes cenšas iet vēl tālāk un cenšas panākt skolas
tur, kur jau ir divas pamatskolas. Protams, ka vi-
ņas nevarēs šīs skolas piepildīt ar audzēkņiem un
tas stāvēs tukšas. Bet kā jau teicu, tas piekrīt vai-
rāk pie izglītības resora iekšējās izveidošanas un pie
minoritatu jautājuma noskaidrošanas. Es domāju,
ka ar to nebūtu nodarītas minoritātēm nekādas pā-
restības, ja mes viņām iedosim piemēram vienu
skolu Daugavpilī, kura varētu būt daudz labāki no-
stādīta, neka apkārtne vairākas, bet mazākas sko-
las. Tadari varētu ēku ziņā labāk izlīdzēties un
viena otra vieta ēkas varētu atsvabināties un nākt
tiem roka, kas gribētu ēkas izlietot. Bet šis jautā-
jums^ ir tāds, kas piekrīt pie izglītības ministrijas
iekšējiem jautājumiem. Man gribētos cerēt un vis-
pirms konstatēt, ka. izglītības ministrijas līdzšinējā
politika nav bijusi tāda, par kuru mēs varētu šķēpus

lauzt, ka viņa tiešām pelnītu nosodošu atzinību. Vi-
ņa nav bijusi tāda. Mēs zinām, ka visi priekšgājēji
ir centušies ar vislabāko sirdi ļzveidot un nostipri-
nāt to lietu. Bet man jākonstatē, ka priekš izglītī-
bas lietām mēs līdz šļm esam bijuši pārak taupīgi
un ari tagadējā budžetā mesesam loti taupīgi. Turp-
māk mums tomēr nevajadzētu te taupīt, bet gadat
par to, lai izglītības lietai mēs ziedotu vairāk līdzek-
ļus. Tad visas šīs lietas kārtosies pašas par sevīm.
Citādi ar tik maziem līdzekļiem, kādi ir _tagad,_ iz-
glītības resora rīcībā, viņš nevar skolas ta nostādīt,
kā tas būtu vajadzīgs. Salīdziniet tās_ skolas, kas
atrodas zemkopības resora vadībā un tāpat ari vie-
na, ja nemaldos finansu resora vadībā, tās skolas ir
nostādītas daudz priekšzīmīgāki un tās ari no valsts
budžeta dabū daudz plašākus līdzekļus. Turpre-
tim izglītības ministrijas skolām tiek knapļnats uz
beidzamo un protama lieta, ka viņas nevar ta_ attīstī-
ties, jo nav līdzekļu. Visbeidzot man jāapstājas'pie
viena jautājuma, kas ir vispār sāpīgs un kuru, es
gribētu cerēt, mūsu budžets varētu panest. Es gri-

' bētu nākt ar palielinājumu speciālai vajadzībai —
trūcīgo skolēnu apgādāšanai ar mācības piederu-
miem. Šis jautājums nav jauns. Viņš ir pārrunāts
no gada uz gadu. Bez šī jautājuma nokārtošanas,
bez līdzekļu atvēlēšanas šai vajadzībai, mēs savu
pamatskolu nevarēsim nostiprināt. Jo nevar pie-
spiest, lai bērni aiziet uz skolu, ja nav līdzekļu un
vecāki nevar iegādāties ne burtnicu, ne pirmo grā-
matu, kas vajadzīga, nedz ari zīmuli. Tas ari vecos
Krievijas laikos bija praksē ieviesies, ka visnepie-
ciešamākos piederumus deva. Pie mums tagad šo
lietu ir atmetuši un caur to skolu izveidošanās loti
cieš. Analfabētu skaitu mēs tik drīzā laikā nevarē-
sim samazināt, ja neatvēlēsim līdzekļus. Pēc izglī-
tības ministrijas ziņām pārāk liela suma nebūtu va-
jadzīga; dažā labā apvidū, bez šaubām, tā nebūtu
nemaz vajadzīga, kur vecāki ir turīgāki un pamat-
skolas apmeklēšana pilnīgi nodrošināta. Latgalē to-
mēr šī lieta ir loti sāpīga, un tāpēc es nāku ār priekš-
likumu: «Pēc tekošā numura 128, § 6 ievietot jaunu
§ 6un trūcīgo skolēnu apgādāšanai ar mācības lī-
dzekļiem atvēlēt_ 100.000 latu."

Priekšsēdētaja biedrs A.Albērings: Vārds Brie- ?;
dirn.

A. Briedis (zemnieku savienība): Augstais
^nams! Vispirms, es gribētu nokārtot personīgus rē-

ķinus. Jau Kempa kungs to lietu ievadīja un Trasu-
na kungs vēl piespicēja, ka Kultūras fonds esot ne-
taisns pret latgaliešiem. Trasuna kungu ari nepār-
liecināja tie skaitli, kurus te pieveda un kuri tiešām
būtu varējuši pārliecināt katru, kas uz šo lietu ska-
tītos objektīvi. Ja nu Trasuna kungs salīdzina Lat-
gali ar kājām un citus ar galvu, tad, kas attiecas uz
Kultūras fondu, man gan ir tāds iespaids, ka Latga-
les vajadzības esam uzskatījuši par galvas vajadzī-
bām, jo kur ir bijušas Latgales prasības, tur pretim-
nākšana ir bijusi vislielākā. Trasuna kungs, pado-
mājat paši, vai Jūs esiet varējuši celt iebildumus
pret tiem noraidījumiem, kas izdarīti attiecībā pret
latgaliešiem. Ka visas prasības var apmierināt,
to taču ari Jūs nedomāsiet, un ja Ķempa kungs žē-
lojas, ka tiek prasīti norēķini, tad viņam jāatbild, ka
mes_ nedrīkstam tos neprasīt. Tāpēc nevajadzēja
runāt par lietām, kurām nav nekāda pamata.

Par izglītības resoru ir sākušās garas runas.
Pats par sevi saprotams, ka resoram, kas ieņem tā-
du vietu, kura pārziņā stāv izglītības darbs, nevar
paiet vienaldzīgi garām. Šim resoram jāsagatavo
darbinieki valstij visām darba nozarēm, un ja šos
darbiniekus nesagatavo tā, kā tas vajadzīgs valstij,
tad ciešam mes visi. Tāpēc ari katra pienākums ir,
radīt, kas šim resoram vel būtu darāms. Pie katra
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darba ir jāstājas ar savuzinamu plānu, jādara ar sa-
vu zināmu sistēmu un tapec ari izglītības_ resoram,
kuram ir jāgatavo valsts pilsoņi darbam,butu pašam
jātiek skaidrībā, kādi darbinieki vajadzīgi, jāsavāc
ziņas, jāsakārto tās un tad jāraugašie darbinļeki ga-
tavot. Bet vai mūsu izglītības resora vadītāji to ir
darījuši? Tas nav redzams. Viss ir gājis ta, ka
vaļā palaists, uz labu laimi. Mums_ jau ir diezgan
grūti atkratīties no pagātnes, kas mūsos tik dziļi ie-
sēdusies un tā tas ari ir izglītības lietas. Viss ir gā-
jispa vecām sliedēm. Agrāk bija laba cenšanās tikt
visiem pie augstākas izglītības, ir veļami, raitas ari
turpmāk būtu, un tā tas ir ari tagad. Vai tas butu
biedrības, vai pašvaldības, kuras pie mums Latvija
sāka darboties, sāka atvērt skolas_ un vidusskolas,
bija tās, pie kurām ķeras pirmā kārtā. Bet šiem
vidusskolu atvērējiem un vadītajiem nav bijis pa-
reizs ieskats par to darbu, pie_ kura viņi ir ķērušies.
Viņi nav novērtējuši savus speķus, ka ari vispārējas
vajadzības. Pagāja neilgs laiks, un viņiem ir bijis jā-
griežas atkal pie tā paša neizsmeļama valsts avota
pēc pabalsta. Sākumā gan domaja,̂ ka nu, tikuši pie
brīvības, pie izdevības stradat,_vares strādāt netrau-
cēti un savu darbu veikt. Izrādījās tomēr, ka_ viņi
to nav spējuši. Viena, otra no šīm skolām ir pārgā-
jusi izglītības ministrijas vadība, un kur tadasvel
nav, tur griežas pie ta paša valsts budžeta, lai naktu
palīgā ar līdzekļiem. Nav jau slikti atvērt skolas un
censties pēc izglītības, sevišķi pec augstākas izglītī-
bas, tas ir ļoti vēlami, bet tomēr ir jāskatās vismaz
izglītības lietu vadītājiem, lai butu kāds samērs.
Ja mēs tagad ieskatāmies dzīve, tad tāda samēra
nav, varbūt mēs kādreiz piedzīvosim tos laikus, kad
mums ar augstāku izglītību strādās tur, kur_ tagad
strādā ar loti zemu izglītību, bet tie laiki ir vel tālu,
Un pie tiem nevar pieiet uz reizi, tiem ir jāsagatavo
ceļš un šis ceļš sākams ar pamataun speciālo izglī-
tību. Agrāk bija parasts, ka. cilvēks, dabūjis izglī-
tību, brauca prom svešuma un tur strādāja. Mums
kā jaunai valstij tagad jāskatās uz to, lai mespec
iespējas vairāk varētu strādāt paši sava zeme un
priekš tā ari sagatavoties. _ Es gribu uzsvērt vienu
domu, kura nav vairs jauna, kura ir pārrunāta, par
kuru ir ari diezgan daudz rakstīts un ta ir doma par
arodnieciskās izglītības trukumu. _ Bet tavien lie-
kas, ka tie, kuriem par šo lietu butu jāgada, kuriem
būtu šī izglītības lieta jāvada, ka tiem visas tas ru-
nas un aizrādījumi garam noiet. Mums tagad Lat-
vijā pastāv pavisam 6 amatniecības skolas jeb arod-
nieciskās skolas, kā viņas mēdz nosaukt. 6 skolas,
kas gatavo arodu pratējus visai Latvijai, tas ir tik
maz, ka mums nevar but divu domu par to, ka va-
jadzīgs darīt visu, lai to skolu butu vairāk, daudz
vairāk, tagadējais skaits mušu vajadzībām pārak
mazs. Bet šeitmēs atkal redzam, ka ari tais 6 sko-
lās, kādas mums ir, izglītības ministrijai ir ta tieksme,
nevis izmācīt amatu, bet apmācīt, jo viņa iziet uz
sagatavošanu vairākiem mērķiem, bet nevis sagata-
vot vienam mērķim un tam ari sagatavot. Es esmu
tālu no tām domām, ka skola var raidīt dzīve gata-
vus darbiniekus. Lai ta butukada skola būdama,
vai tā būtu zemāka, vai augstāka tipa, vai speciāla,
vai arodskola, tās var dot_ savam audzeknirn tikai
ieročus, kuri dzīvē un darba jāasinaun jāizstrādājas
par meistaru. Lai to panāktu, tad šīm skolām, kuras
gatavo arodniekus, ir jāstājas sakara ar dzīvi, jādod
iespējamība jau skolā esošam ari strādāt praktisku
darbu. Izglītības ministrijai ir tieksme ņemt visas
skolas savā ziņā, visas izglītības lietas ņemt sava
vadībā. Bet mēs tomēr redzam, ka šis resors se-
višķi arodnieciskā izglītība, lielu sekmju izradīt ne-
var. Turpretim mēs zinām, kano tam skolām, ku-
ras nav izglītības resora pārziņa, iznāk daudz labāk

sagatavoti arodnieki, jo tas ir daudz labāki nostādī-
tas un tuvāki dzīvei pievirzītos. Vaina pastāv iekš
tam, ka ir tieksme sagatavotpriekš vairākiem mēr-
ķiem. Piemēram arodu skolas, technikumos cenšas
sagatavot skolēnus uz augstskolu un pats arods pa-
liek itin tā kā blakus. Tāpat tāda ceļa nevar but
runa par kārtīgu sagatavošanu tālākai izglītībai.
Vissliktāk stāv ar komerciālo izglītību. Priekš tas
izglītības ministrija laikam nekonav darījusi. Vis-
maz atklātībā nav zināms, ka ta kobutu darījusi;
komercielā izglītībā pastāv ta privāta iniciative, ku-
ras sākums meklējams vecos Krievijļaslaikos. Ta-
gad gan ir devis skatu nākotnes darba arodskoluva-
dītājs Zubana kungs, kurš ir izstrādājis plānu nāko-
šiem 10 gadiem. Izstrādāt pļanu 10 gadiem ir ļoti
laba lieta un tas labi jāpārdomā, ko ietilpināt 10 gadu
darba plānā. Tā nav tik vienkārša lieta. _ Man ir
iespējams augstam namam aizrādīt uz to, ka šis nā-
košais arodskolu izveidošanas plāns 10 gados ir do-
māts. Tur ir sacīts:

«Skolu tīkls pēc plāna iznāktu: komercskolas
Rīgā un Liepājā, tirdzniecības skolas Jaunjelgava un
Dobelē, amatniecības skolas Rīga ar pulksteņu taisī-
tāju, optiķu un zeltkaleju, sieviešu rokdarbu, mājtu-
rības, galdniecības, tapsētāju, sedlinieku, mākslas
amatnieku un citām nodalām un amatnieku kursi vi-
sās amatniecības nozares, ļzredzes uz arodiem ir
loti lielas, jo visās vietas sajūtams viņu trūkums.

Tāds ir viss plāns priekš 10 gadiem. Talak ir
C Qfļ -f"C

" «Pie arodskolām patlaban ir koncentrēti dažādi
kursi, starp kuriem loti nenormāla stāvo-
klī atrodas deju un šūšanas kursi...'
(Sauciens pa kreisi: «Deju?")

Jā, deju. Kad es to lasīju, tad es ari domāju —
kas par nepatīkamu drukas kļūdu ir ieviesusies. Es
domāju, ka tur vajadzēja stavet «audēju". Lasot
tālāk apstiprinājās, ka tiešam ir bijusi runa par de-
ju. Tas nāk no izglītības resora.

«Minētos kursos priekšmetus pasniedz personas,
kuras nav spējīgas savā aroda, un kursus palielākai
daļai atver spekulatīvā nolūka. Deju skolotāju pār-
baudīšanainodibināta fiziskas audzināšanas komisļja,
kura pārbaudīs visus deju skolotājus un_ tikai pār-
baudījumu izturējušiem atjaus darboties ka deju sko-
lotājiem." _

Tā tad par deju skolotajiem mes esam skaidrība.
Tie būs pārbaudīti pēc visiem likumiem, bet ar tiem

' daudziem amatiem, ar kuriem mes sastopamies dzī-
vē uz ikkatra soļa, par tiem amata strādātajiem, ku-
rus mēs dažreiz velti meklējam un katrreiz nevaram
atrast, par tiem nekas nav sacīts. Tas 6 skolas, kas
mums ir, var dot pavisam maz, un pie tas nostādī-
šanas, kāda tagad tur ir, nekas krietns neiznaks.Tad
vēl pāris arodskolas, kas ir domātas 10 gaduplāna,ari
nekas nav. Kas attiecas uz to, ka te minētas komerc-
skolas un tirdzniecības skolas, tad, man liekas, ka
izglītības ministrija dzīvo pilnīgi Krievijas _ laika at-
miņās. Es nezinu, kā viņai tas plāns uzbūvēts, bet
vismaz man liekas,ka šepašam tam nosaukumam tik
raksturīga nozīme no tiem laikiem, kad šīs skolas
tika atvērtas tādas tāpēc, ka nebija citas_ izejas. Šim
skolām ir lieli nopelni, bet viņam bijagruts stāvoklis,
io tām ari nācās kalpot vairākiem mērķiem. Šaiko-
mercizglītībai tagad jāpiegriež lielāka vērība, lai sa-
gatavotu darbiniekus savam arodam. Par komerc-
izglītību man bija saruna ar kādu izglītības ministri-
jas darbinieku, kas izteicas tā: «Mes domājam sa-
gatavot viņus ari priekš studijām." Kad es teicu, ka
tas grūti iespējams, tad viņš sacīja: «Mes pieliksim
vienu klasi klāt." Nav lieta klases pielikšana, bet
visā lietas uzbūvē, un ta savilkt šos divus mērķus
kopā nav iespējams. Tad aizbildinās: mes sagata-
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vosim tikai priekš tautsaimniecības nodaļas. Atkal
nepareizas domas. Vienā un tai paša nodala sastap-
sies ari tādi, kas gājuši vispārējas vidusskolas un ko-
mersanti būs pazaudējuši daudz no vispārējas ļzglītī-
baš un specialitāte ari nebūs iegūta. Ta tad butu ie-
teicams izglītības resoram tādu kalpošanu diviem
mērķiem pie laika atmest. Sevišķi attiecība uz dar-
biniekiem tirdzniecības lauka vajaga stāties pie no-
pietna plāna izstrādāšanas, lai arodskolas tādus dar-
biniekus dotu. Tad mēs varētu dzīve vairāk uz
priekšu tikt. Tad mēs nežēlosimies tik daudz par
tiem sveštautiešiem tirdzniecība, kur mums jāstāda
darbs pret darbu un nevis vārdi pret vārdiem. _Ja
tāpat ies ari uz priekšu, ja izglītības resors tiešam
neizstrādās sev pienācīgu darbības plānu, neieskatī-
sies tai dzīves tiešamībā, kā tas būtu vēlams, tad mes
drīz vien piedzīvosim, ka mums būs inteliģentapro-
letariāta pārāk daudz. Jau tagad mes lasām,ka inte-
liģentie bezdarbnieki sapulcējas uz sapulcēm, un tie-
šām, ir jau tagad diezgan daudz tādu inteliģentu lau-
žu, kuri velti klaudzina pie vienām vai otrām durvīm,
lai atrastu sev nodarbošanos. Grūti tas viņiem ir,
jonav pienācīgas sagatavošanas. Šomeklētāju skaits
pieaug ar ierēdņu štatu samazināšanu. Tur, lūk, ro-
das tie inteliģentie bezdarbnieki un mūsu izglītības
ministrija it kā iziet uz šo inteliģento bezdarbnieku
kultivēšanu. No sākuma mēs to vēl daudz nejūtām;
šīs politikas sekas parādīsies tikai vēlāk un tad var-
būt būs par vēlu, lai izglābtu jaunatni no veltas mal-
dināšanas.

Tad te daudz runā par nacionālismu. Trasuna
kungs aizrādīja, ka minoritātes prasot par daudz
priekš sevis. Korecka kungs liek savas cerības uz
autonomiju. Cik es esmu ieskatījies minoritatu lie-
tās, man jāliecina, ka viņiem tā autonomija diezin
vai dos vairāk, nekā tagad ir. Par piemēru valodas
ziņā. Valodas ziņā minoritātēm ir tāda brīvība, ka
atnāk Saeimas komisijā atbildīgie nodalu vadītāji un
valsts valodā nevar sarunāties, izņemot vācu nodalās
vadītāju, visi citi runā svešās valodās un nav viņiem
ari vēlēšanās iemācīties valsts valodu. Savās sko-
lās viņi valsts valodu tur novārtā, un skolu protokoli
dažās skolās tiek vesti tādā valodā, kur skolas pār-
lūks to nevar izlasīt. Viņam nav nemaz iespējams
kontrolēt, kas tanīs protokolos stāv rakstīts; tur ari
valsts valodas skolotājs nesaprot skolas protokola,
ja viņš grib kādu dalību ņemt šinīs sēdēs, tad viņam
pašam jāieraksta protokolā runa savā valodā ar savu
roku. Tad skolu atļaujas ziņā minoritātēm ir diezgan
plaša brīvība. Ir tādas skolas, kuras nevar uzrādīt,
uzkāda pamata viņas strādā. Piemēram krievu sko-
lu nodalās vadītājs nezināja, vai krievu universitātes
kursi ir atļauti jeb nē. Viņš tikai zināja, ka statūti
esot apstiprināti apgabaltiesā. Bet uz statūtu pama-
ta
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vien nevar bez izglītības ministrijas atļaujas strā-

dāt. Esot iesniegts izglītības ministrijai pieprasī-
jums pec atļaujas, bet vai atļauja dabūta vai ne, to
krievu nodaļas vadītājs, kurš tai lietai ari ir kā vadī-
tājs, nezināja. Bet kursi darbojas, un kā viņš iztei-
cas, darbojoties idejiski Līdzekļu viņiem neesot
daudz, bet darbinieki strādājot aiz idejas. Kādas tās
idejas, to viņš, zināms, nepastāstīja, tāpatkā nepastā-
stīja, kas ir atļauju devis. Tad baltkrievu nodaļas
vadītājs pastāstīja, ka viņu kultūras centrs ir Viļņa.
No turienes viņi saņem mācības grāmatas. Viņiem ir
atsevišķs budžets. _ Pagājušā gadā viņi ir 200.000
rubļu grāmatas saņēmuši, šogad saņemšot par 50.000
tas pašas grāmatas, kādas tiekot lietotas Polijas sko-
las,_ jo Viļņa esot viņu kultūras centrs, uz to viņi ori-
entējoties. Tāpat ari poļļ saņem grāmatas no Poli-
jas un nemaz nepainteresējas, vai ari šeit šis grāma-
tas nevarētu dabūt un drukāt, vai tas neiznāktu lētāk.
Tas viņus neinterese, jo viņiem ir griba ari turpmāk

saņemt tās no saviem kultūras centriem. Viņi ari
pasaka — ja,kāpēc tad gan šedrukāt grāmatas, ja vi-
ņas var saņemt tur, kur viņas ir jau, sevišķi tādos
priekšmetos kā matemātikā, dabas zinībās un citos.
Tas esot vienalga, no kādas grāmatas mācās. Tam
nu gluži tā nevarētu piekrist, jo mācībai ir tomēr jā-
iziet kurai katrai no vietējiem apstākļiem un to neva-
rēs darīt tad, jagrāmatas būs sastādītas pavisam citā
zemē un domātas pavisam citām vajadzībām, citiem
apstākļiem. Tad ar skolu programām ari ir diezgan
liela brīvība. Programas ir tikai vācu skolām. Šīs
programas tikpat vidusskolām, kā pamatskolām ir
jau sen izstrādātas. Es nezinu vai tās ir no ministri-
jasapstiprinātas, bet tās ir plaši pieejamas, bij izdalī-
tas ari komisijas locekļiem un domāju, laikam tad būs
zināmas ari tiem, kam par to nākas zināt. Visām mi-
noritātēm tomēr nav šādu apstiprinātu programu.
Krievu skolu nodaļas vadītājs sacīja, ka viņu prog-
ramu drukājot; apstiprināta tā vēl neesot, tomēr nu
viņi tās drukājot, lai- gan nezinot, vai tās apstiprinā-
šot vai ne. Poli sacīja, ka viņiem nekādas progra-
mas nav, bet viņi pa daļai pamatojoties uz krievu
skolu programu, t. i. to, kura vēl nav apstiprināta un
nav vēl ari nodrukāta. Tā tad šinī ziņā minoritātes
gan nevarētu žēloties par kādiem lieliem ierobežo-
jumiem. Tālāk viena lieta, kas vēl nāk priekšā, ir li-
kuma ignorēšana. Pēc pastāvošā likuma vecākās
pamatskolas klasēs Latvijas vēsture un ģeogrāfija
jāmāca valsts valodā. Dažās minoritatu skolās tas
tā nav, izņemot vācu skolas, kur valsts valoda ir no-
stādīta pareizi un kur ir skolotāji ar vajadzīgo cenzu.
Un cik es esmu sarunājies ar šiem skolotājiem, vi-
ņiem pat ir vēlēšanās, lai stundu skaitu valsts valodā
palielinātu. Turpretim krievu skolu nodalās vadītājs
Jupatova kungs izteicās: «Kam tad mums vajaga
vēsturi un ģeogrāfiju mācīt latviešu valodā? Kam
bērnu spaidīt, mācot viņu tādā valodā, kuru viņš ne-
saprot; labāk lai viņš šos priekšmetus izmācās tanī
valodā, kuruviņš prot." Bet likums nu to prasa.
Varbūt tās vēlēšanās te nav, bet likums nu gan būtu
jāpilda. Ja līdz šim tas nav pildīts, ja vēl aizbildinā-
jās, ka līdz šimnav bijis iespējams to pildīt, bet turp-
māk to pildīs, tad vēl varētu saprast,bet kad pasaka,
kam tas vajadzīgs, tad tā lieta nav normāla: Par zi-
ņām, kuras es te sniedzu, var pārliecināties stenogra-
mas, kuras toreiz izglītības komisijā tika stenogra-
fētas, un pa daļai ari protokolos. Vispār ar latviešu
valodas skolotājļem minoritatu skolās nestāv diezin
cļk labi. Par vācu skolām jau runāju, bet mums ir
tādas minoritatu skolas, kur valsts valodas skolotāja
nemaz nav, bet ir tādi stundu pasniedzēji, kuri atnāk
uz stundām, tākā agrāk es pazinu skolas, kur atnāca
pasniedzēji rokdarbiem, dejas stundām u. t. 1« ku-
riem samaksāja pēc pasniegto stundu skaita. Tā ta-
gad dara ari dažas minoritātes ar valsts valodas sko-
lotajiem, samaksa skolotājam 60 rubļus par stundu
un kad nav vairs vajadzīgs, tad viņš var iet. Sapro-
tama lieta, kur jau skolotājs ir nostādīts tādos ārkār-
tējos apstākļos, kur viņam nav skolotāja tiesības, tur
nevar prasīt no skolotajā kārtīgu darbu, un tāpēc iz-
glītības resora vadītāji aizrādīja, ka neviens labprāt
nevēloties iet minoritatu skolās. Ja, kurš tad gan ies?
Ies tikai tie, kuriem citas it nekādas izredzes vairs
nebūs. Saka, ka neesot iespējams ari disciplinu uz-
turēt. _ Ja, pats par sevi saprotams, tāda beztiesīga
skolotajā stāvoklis iet viscauri, to jūt ari skolnieki.
Talak par grāmatu cenzēšanu, kuras tik viegli nāk
iekša no citiem kultūras centriem. Latviešu grāma-
tas tiek cenzētas, bet minoritatu skolās lieto necen-
zētas grāmatas. Minļstra biedrs tur paskaidroja, ka
sanākot tik daudz grāmatas, dažreiz ap 100 grāma-
tām, un kas lai viņas visas varētu izcenzēt. Es ne-
zinu, vai nu tur bija vajadzīgs 100 grāmatas, es ne-
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zinu, vai simts skolas ir minoritātēm. Ja ir tik daudz
skolas, tad taču vajadzētu ievest daudz maz vienādas
grāmatas. Tālāk paskaidroja, ka grāmatu cenzēšana
notiek tikai tādos gadījumos,kad izbraucot revidenti
uz vietām. Cik bieži izbrauc revidenti un ko viņi
redz, to mēs labi zinām. Ja viņiem vēl jāredz grā-
matas, kas skolā tiek lietotas, tad nebrīnīsimies, ka
minoritatu skolā pastāsta par vienu otru tādu atradu-
mu, gan par grāmatām, gan gleznām un kartēm, ku-
rām Latvijas skolās nebūtu vietas. Šāds virziens
Latvijas valsts minoritatu skolās ir nepielaižams un
neciešams. Izglītības resoram uz to jāgriež vajadzī-
gā vērība.

Man te beigās gribētos pie Dēķena kunga jautā-
jumiem taisīt dažas piezīmes. Dēķena kungs aizķēra
mūsu jaunatnes organizācijas — skautus, gaidas un
vilcēnus. Viņš izsacījās par tiem noliedzoši, pierak-
stīja viņiem daudz nevēlamas īpašībasun aizrādīja, ka^mūsu skolās, mūsu jaunatnē tiem nebūtu vietas. Kas
attiecas uz šām organizācijām, tad jāsaka, ka tām ir
cēli mērķi, tā ir skaista ideja, dibināt tādus jaunatnes
pulciņus. (Sauciens pa kreisi: «Prof. Ozoliņš to sa-
ka!") Nu jūs pieķeraties pie viena profesora Ozo-
liņa. Tas vien jau rāda, ka jums bij jāņem un jāde-
monstrē viena persona, lai parādītu, cik tās organi-
zācijas ir sliktas. Tas tikai rāda, ka citu pierādījumu
jums nav. Jūs šeit runājat par profesoru Ozoliņu,
bet sakāt, kungi, vai nu viņš tiešām būtu tas, kura
dēl visas organizācijas būtu vainojamas. Ja izlasām
šos likumus, kādus ir jaunatne sev uzstādījusi, liku-
mus, kuri nevienam it neko neuzspiež, bet kurus jau-
natne pati labprātīgi uzņemas pildīt, tad tiešām ir jā-
priecājas par to, ka jaunatne labprātīgi to uzņemas.
Protams, var jau būt vienā otrā vietā pārskatīšanās,
var būt, ka tā ideja vēl nav pilnīgi saprasta un netiek
izvesta dzīvē tā, kā tas būtu vajadzīgs izvest, un ja
tas ir tā, tad jāiet un šo trūkumu jāizlabo un jādara,
lai tiešām šie likumi atspoguļotos mūsu jaunatnē.Bet
nevar, kungi, nekādā ziņā taču viena vai otra kāda
nejauša gadījuma dēļ pasacīt, ka tās organizācijas
nekur neder (sauciens pa kreisi). Jums taču nebija
neviena tāda piemēra, ar kuru varētu sacīt, ka tās
organizācijas tiešām būtu nogrēkojušās. Jūs šeit at-
saucaties uz profesoru Ozoliņu (sauciens pa kreisi).
Jā, runāsim ari par to jautājumu,kāds ienācis no Vai
mieras un tāpat ari no vairākām citām vietām, kas
rakstīts uz izglītības ministriju un komisiju, kur ari
mēs apspriedām šo jautājumu, apspriedām nopietni
un vispusīgi pārrunājām to pilnā sastāvā
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ari Jūs,

Kalniņa kungs, bijāt klāt, kad par to spriedām un tad
beidzot taisījām slēdzienu, ka lai turpmāk skolotāji
gādātu par to, lai ekskursijās uz priekšu tādas nelai-
mes nenotiktu. Tas bija viss. Ekskursijās, ka jau
zināms, daudz reiz notiek nelaimes gadījumi. Ar to
ari šī lieta izbeidzās, un nu jūs, kungi, taisāt troksni
un sakāt,ka tās organizācijas nekam neder. Tā taču,
kungi, nopietni runājot, nevar darīt. Tad tālāk par
sportu. Ari to jūs atzīstat par nederīgu. Bet, kungi,
fiziska audzināšana taču ir tā, kuru sociāldemokrāti
vienmēr ir centusies veicināt un vienmēr ir teikuši
ka uz fizisko audzināšanu ir jāgriež vērība. (Sauciens
pa kreisi.) Nu jūs atkal par tām bumbām, tās bumbas
jums nepatīk. Kam tas nepatīk, tas jau var izvēlēties
kaut ko citu. Ja tā bumba kādam nav pa spēkam,
šīs bumbas vietā lai ņem ko citu. Protama lieta, ja
pārspīlē, tad tas vairs nav labi (starpsauciens), bet
tad vajaga runāt par pārspīlējumu novēršanu, bet
neuzstāties pret pašu lietu, kura savā būtībā ir laba.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Lūdzu ne-
sarunāties.

A. Briedis (turpina): Es saku, ir jau vienā
otrā vietā daži tiūkumi, bet tad pret tiem vajaga uz-
stāties un vajaga pūlēties tos novērst, bet tūlīt taču

nav jānoliedz visas tās organizācijas, nav jānoliedz
visa tā ideja. Jūs,kungi, šeit ironizējat par braucienu
uz Parizi. Kungi, tas taču visur tā ir pieņemts, un
mēs taču nevaram būt tie, kas vispār pieņemto no-
liegtu. Ja jums, kungi, nepatīk tāds sports, tad pie-
ņemsim kādu citu sportu. Tad vēl par nocionalām
organizācijām Dēķena kungs teica, ka tās valstisku
darbu nav darījušas tā kā vajadzīgs un ka sociālisti
ir bijuši vēl nacionālāki. Diemžēl par to nekādi pie-
rādījumi nebij pievesti, kur tas būtu parādījies, un tā-
pēc es pie tā neuzkavēšos, bet sacīšu vienu, ka mana
pārliecība ir tā, ka tur, kur iet zem Latvijas valsts
karoga, par kuru vēl vakar Bīlmaņa kungs ironizēja,
un kur dzied «Dievs svētī Latviju", tur bez šaubām
ir nacionālisms, un valstiskums, bet tāda nav tur, kur
dzied internacionāli un kur iet zem sarkanā karoga.
(Sauciens pa kreisi: «Dzied ari melno kuili!") Tas
ir tad, kad kādu jūsu cienījamu biedri pavada, pēc
jūsu uzdota toņa.

Par budžeta skaitļiem es nerunāšu. Tur runās
tie, kas ir budžeta komisijā. Bet attiecībā uz izglītī-
bas ministrijas resoru ir jāsaka, ka man ir gan cienī-
ba pret šī resora vadītāju, ticība viņa labiem nodo-
miem, zinu, ka viņš vadās no cildenām idejām, bet
kamēr viņš sēd tagadējā kabinetā (Dēķena starpsau-
ciens), jā, Dēķena kungs, kura prezidents pazemīgi
noliecas pie Rudevica kunga auss un klausās, ko tas
viņam pačukstēs, tad mums nav ticības, ka Strau-
berga kunga nodomi varētu tikt dzīvē izvesti Tādēļ
par šobudžetu mēs balsot nevarēsim. (Sauciens pa
kreisi: «Kādu tad jūs ieteiktu? Ulmani, vai?")
Kaut kuru citu, tik ne to.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Fels-
bergam. /

E. Felsbergs (demokrātiskais centrs): Augsti
^

'V
godātie deputātu kungi! Mani piespieda ņemt vārdu ^>
Dēķena kunga runa. Dēķena kungs ir loti pamatīgi
iepazinies ar Latvijas skolu un sevišķi uzmanīgi no-
vērojis viņas trūkumus, un tomēr viņš to attēloja, pēc
manām domām, aplam. Dēķena kungs teica,ka Lat-
vija izglītības ziņā līdzinoties cilvēkam, kuram esot
lepna cepure, glīti svārki un noplīsušas vīzes. Zem
lepnās cepures viņš saprot augstskolas, zem glītiem
svārkiem — vidusskolas, zem noplīsušām pastalām
— pamatskolas. Es šaubos, vai Latvijas pamatskolas
pat ārēji var salīdzināt ar noplīsušām pastalām. Cik
es esmu viņās ieskatījies, tad tik slikti tie apstākli
nav. Ir viens otrs trūkums, ir ari skolas ar daudz
trūkumiem, bet nonlīsušas pastalas mūsu pamatskolas
nav. Nebūs ari pareizi mūsu augstskolas salīdzināt
ar lepnu cepuri. Tiesa, studējošo skaits mūsu augst-
skolās ir liels, bet es domāju, ka Dēķena kungs man
piekritīs, ka lielais studentu skaits nav tas faktors,
ar kuru augstskola sevišķi lepotos. Šai ziņā Krievija
1918. gadā ir sasniegusi tādus augstumus, pret ku-
riem nobāl visi citi; tad bij atļauts augstskolā iestā-
ties katram, kas sasniedzis 16 gadu vecumu (Sau-
ciens: «Vai pie mums ari tā nav?") un augstskolās
audzēkņu bija daudz. Augstskolas mācības spēki ne-
lepojas ar lielo studentu skaitu, un nav iemesla ar to
lepoties ari plašākai sabiedrībai. Ir interesanti atzī-
mēt, ka Indijā uz katru iedzīvotāju tūkstoti nāk vai-
rāk studentu nekā Anglijā, un tomēr neviens neņem-
sies apgalvot, ka Indijas kultūra būtu augstāka nekā
Anglijas kultūra. Augstskola lepojas ar savu mācības
spēku sekmēm zinātnes veidošanā un izplatīšanā, ar
savu studentu čaklumu un krietnumu, ar savu insti-
tūtu labierīcību. Bet Dēķena kungs savā runā aiz-
rādīja, ka mums attiecībā uz mācības spēkiem un stu-
dentiem neesot iemesla lepoties: mācības spēki ne-
strādājot tik daudz, cik vajadzētu un studentiem esot
tik daudz ļaunu īpašību, ka ar viņiem lepoties būtu
grūti. Tā tad šai ziņā Latvijas cepure, pēc Dēķena
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kunga attēlojuma, nav skaista. Bet varbūt mes va-
ram lepoties ar mūsu augstskolu institūtu labierīcību?
Taisni šai ziņā mūsu ša gada budžets dod ko domāt.
Tur ir paredzēts mācības līdzekļiem un inventāram
tikai 16miljoni rubļu. Pie tagadējam augstam cenām
par grāmatām un aparātiem tas ir ārkārtīgi maz, tas
ir, salīdzinot ar dārdzības pieaugšanu, pat mazāk ka
iepriekšējos gados. Mūsu budžets mācības līdzek-
ļiem sastāda tikai apmēram 50% no Lietavas attie-
cīga budžeta, un Lietava taču nav ta zeme, kura šai
ziņā būtu jau sasniegusi diezin kādus augstumus. .
Lietava izdod universitātes mācības līdzekļiem gada
vairāk kā 30 miljoni, kamēr mums ša gada budžeta
paredzēti tikai 16 miljoni. (K. Dēķena starpsauciens.)
Es runāju tikai par kārtējo budžetu, attiecība uz ār-
kārtējo mūsu stāvoklis, salīdzinot ar Lietavu ir vel
nelabvēlīgāks. Dēķena kungs prasa man, vai lieta-
viešiem viss esot, bet, Dēķena kungs, vai tad mums
ir viss? Ar Dāniju un Somiju Latviju izglītības bu-
džeta ziņā salīdzināt nevar. Latvijas universitātei,
kura tikai pirms 5 gadiem ir dzimusi un vēl tagad
ierīkojas, ir citādas prasības, nekā vecām universitā-
tēm ar bagāti ierīkotiem institūtiem. Dēķena kunga
gleznai es gandrīz piekristu, ja viņš to pārveidotu un
teiktu, ka attiecībā uz izglītību Latvija līdzinās vī-
ram, kura cepure ir par lielu, svārki laikā, bet apavs
par mazu, lai gan man ir šaubas par apavu mazumu,
jo Dēķena kungs savā runā teica, ka mūsu pamat-
skolu klasēs esot maz skolnieku, varbūt tik maz, kā
nevienā citā valstī un ka mūsu skolnieki tādēļ valstij
iznākot dārgi. Dēķena kungs teica, ka neesot vēl iz-
lietoti visi līdzekli, lai skolniekus savilktu skolās.
Tas jau gan tā būs. Man tomēr liekas, ka Dēķena
kungs aizmirst, ka mums līdz šim pamatskolās ir
skolnieki, kuri pa lielākai daļai ir dzimuši pirms 1915.
gada un ka tālākos gados dzimstība ir loti maza.
Es paredzu laikus, kad mūsu skolās pat ar visu pie-
spiešanu nebūs vairāk audzēkņu kā tagad bez pie-
spiešanas. Tā tad ir iemesls šaubīties, vai apavs tie-
šām ir tik mazs, kā Dēķena kungs to tēlo. Bet es
gan piekrītu viņam, ka cepure ir par lielu. 6.000 stu-
dentu priekš mazās Latvijas ir drusku par daudz.
Bet jamūsu izglītības ministrija sekotu tiem aizrādī-
jumiem,ko Dēķena kungs tai dod, tad šī cepure, bez
šaubām, izaugtu vēl lielāka. Dēķena kungs ir pret
eksāmeniem, viņam nepatīk ne eksāmeni no pamat-
skolām uz vidusskolām, ne no vidusskolām uz augst-
skolām. Bet ja nu eksāmenus atceltu, vai tad mēs zi-
nāmā mērā netuvotos stāvoklim, kāds bij Krievijā
1918. g.un tagad ari tur vairs nav. Ja eksāmenus at-
celtu, tad augstskolā iekļūt būtu viegli, studējošo
skaits vēl vairāk pieaugtu, viņu starpā būtu daudz
vāji sagatavotu. Tie studētu ilgi un aizņemtu labāk
sagatavotiem vietas. Šādā ceļā uzlabošanās nav pa-
nākama. Mums jāceļ mūsu skolas kvalitatīvi un ne-
vis kvantitatīvi. Mums jālūkojas uz to, lai vidussko-
lās iekļūtu bērni ar nepieciešamo priekšizglītību un
lai augstskolās savukārt iekļūtu tikai tādi, kuriem ir
nopietna griba savu priekšmetu pamatīgi piesavinā-
ties un ir vajadzīgās priekšzināšanas. (Sauciens pa-
kreisi.) Jā, to var panākt ar eksāmeniem un ar tā
saucamiem inteliģences pārbaudījumiem. Lietu tā
nostādot, nenāktu priekšā tādi gadījumi, kā tas, ku-
ru filoloģiskās fakultātes sēdē atstāstīja viens no pro-
fesoriem-eksaminētājiem. Viņam gadījies students,
kas nav zinājis, kur atrodas Spānija. Te attiecīgā
vidusskolabez šaubām nav izpildījusi savu nenāku-
mu. Vispārīgi ņemot, studējošā jaunatne savus pie-
nākumus izpilda ļoti labi, varbūt labāk nekā Dēķena
kungs gribētu ticēt, tikai_ viņai ir loti daudz ko veikt,
tadel ka pirmos gados pec kara vidusskola vēl ir de-
vusi viņai samēra maz. Tagad universitātē ir saplū-
duši visi tie sudenti, kuriem pasaules kara un Latvi-

jas tapšanas laika nebij iespējams studēt, un tadel
nav brīnums, ka studējošo skaits ir tik liels. Citas
valstīs mēs novērojam līdzīgas parādības. Man aiz-
rādīja, ka Vācijā acumirklī esot 1200personas, kuram
pilnīgi noslēgta augstākā izglītība filosofijas fakultāte,
bet kurām neesot vietas pat pamatskola. Bet vā-
cieši ir lepni, ka viņu jaunatne, sagatavota pavisam
citam darbam, tomēr neatteicas ļestaties fabrikas un
ķerties pie fiziska darba un tādā ceļa mazina šķiru
starpību starp gara darbiniekiem un fiziska darba
strādniekiem. Pie mums sabiedrības psieholoģija tā-
da vēl nav, un katra jaunkundzīte, nobeigusi vidus-
skolu, prasa sev tā saukto inteliģento darbu. Kamēr
skolu beigušie izvairīsies no fiziska darba, tikmēr
mēs lielus augstumus nesasniegsim. Mums ir jāat-
rod sintezē starp gara darbu un fizisko darbu un vis-
maz vasaras brīvlaiks skolu audzēkņiem jāpavada fi-
ziskā darbā. Mums jāpanāk, lai nebūtu tādas jaunat-
nes, kas kautrētos strādāt fizisku darbu, bet lai katrs
lepotos ar savām sastrādātām rokām. Talak Dēķena
kungs izteicas stipri asi par skautiem, gaidām un va-
nagiem, aizrādīdams uz viņu nedarbiem. Es negribu
teikt, ka skauti un vanagi nekad neko ļauna nebūtu
darījuši, bet gan gribētu vaicāt Dēķena kungam, vai
viņš ir pārliecināts, ka tie skolnieki, kuri nepieder pie
skautu, gaidu un vanagu organizācijām, nekad un ne-
ko nav noziegušies. Bērni ir bērni, un mēs viņiem
vieglāk piedodam nedarbus nekā pieaugušiem. Nav
ari pareizi apkarot pašas organizācijas tādēļ,ka kāds
no viņu biedriem kādreiz noziedzies. Man neimpo-
nē mātes, kuras saviem bērniem visu aizliedz, savu
mērķi viņas ari nesasniedz. Es nedomāju, ka rnusu
jaunatne taptu labāka, ja izglītības resora vadītājs
slēgtu gaidu, vanagu un skautu organizācijas un aiz-
liegtu katru sportu. Man liekas, viņšpanāktu taisni
pretējo un jaunatnē attīstītos atkal visas tās nepatī-
kamās parādības, kuras mums tik labi pazīstamas
no krievu laikiem. Sporta organizācijām visās valstīs
tiek piegriezta liela vērība, un mums jādara tas pats.
Tikai tā mēs panāksim, ka mums būs vesela un dzī-
ves priecīga jaunatne, spējīga cienīgi turpināt taga-
dējās paaudzes darbu. Es Dēķena kungam piekrītu,
ka mūsu skolām ir daudz trūkumu, bet es nedomāju,
ka šie trūkumi ir novēršami tādā ceļā, kā Dēķena
kungs to grib.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sainim.
^
M

H. Sainis (zemnieku savienība): Augstā sapul-
ce! Kad mēs ieskatāmies izglītības ministrijas bu-/ '.
džetā, tad sevišķi krīt acīs tie lielie krediti, kas ir at-
vēlēti mākslas iestādēm. Nu, pret viņām kā tādām
man nebūtu iebildumu, ja māksla būtu nostādīta tā,
ka tā būtu pieietama visai tautai, vismaz tautas vai-
rākumam. Bet ja mēs paskatāmies, kā ir sadalītas
mākslas iestādes, tad mēs redzam, ka Rīgā ir 3 lie-
las mākslas iestādes, kuras bieži stāv tukšas; tā tad
Rīgā ir pilnīga mākslas pārprodukcija, bet uz laukiem
ir pilnīgs mākslas bads. Ir aizrādīts, ka ari provinču
un ceļojošam teātrim ir atvēlētas sumas. Provinču
teātri atkal apkalpo tikai pilsētas, kurām ir teātru
nami,, un ceļojošam teātrim atvēlētās sumas pēc ma-
na ieskata ir pilnīgi liekas — nelietderīgi izlietotas,
jo šie teātri ar savu bagāžu laukiem absolūti neko
nedod

^
bet brauc bieži vien uz laukieem pelņas dēļ.

Ko mes sacīsim par ceļojošā teātra paņēmienu, kad
izsludina, ka tas noticis Rūjienā, ka uzvedīs operu
«Uguns un nakts", bet kad atbrauc, tad nospēlē kādu
gabaliņu no «Uguns un nakts"_ uz klavierēm un tā
ir visa izrāde. Tāpat citā vietā pirms ierašanās uz
izradi piezvana pa telefonu un pieprasa, par cik
tūkstošiem ir biļetes pārdotas. Ja nav pietiekoši
daudz tūkstošu jau ieņemti, tad pasaka — mēs nebū-
sim. Nevar paiet garām mākslas iestādēm, neaizrā-
dot, ka tās ne visai labi un audzinoši izturas pret
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jaunatni. Ko lai saka par tādu gadījumu, kad ielaiž
mazus bērnus uz «Lizistrates" izrādi, kā tas noticis
Dailes teātri. Man bija izgājušā gadā runa ar Smilga
kungu budžeta komisijā par to, ka vajadzētu gan tai-
sīt izšķirību starp bērniem un pieaugušiem teātra
apmeklēšanā. Bet Smilga kungs pasmējās un teica:
«Jā, ir jau tādi lugu autori, kurus mēs dievinām, ka
lai liedzam bērniem redzēt viņu darbus."_ Laikam ari
šoreiz aiz autora dievināšanas būs tā kļūda pielaista.
Vakardien, runājot par iekšlietu ministrijas budž_etu,
Rudevica kungs teica, ka tagadējā valdība būšot
stingra un ar stingru roku ravēšot nezāles un būšot
uzstāties vienlīdzīgi stingri pret valsts demokrātijas
grāvējiem, lai viņi nāktu no labās, vai no kreisas pu-
ses. (A. Rudevics: «Es to neesmu teicis!") Tad
Jūs šodien gribiet ņemt savus vārdus atpakaļ unpa-
strīpojiet, ka valdība neuzstāsies pret valsts_ grāvē-
jiem! Labi, Rudevica kungs, ka Jūs šodien ta sakiet.
(Rudevica starpsauciens.) Redziet, Rudevica kungs
saka, ka viņš ir teicis tikai to, kādai vajaga valdībai
būt. Tā tad viņš šaubās, vai tagadējā valdība tāda
būs, kādai tai jābūt. Un te mēs esam vienis pratis
ar Rudevica kungu. Man jāsaka, ka līdz šim valdī-
ba nav parādījusi tādu darbību, ka varētu ticēt, ka
viņa izravēs nezāles, valsts grāvējus ar visam sak-
nēm, lai tie nāktu no labās vai kreisās_ puses. _ Mūsu
tagadējā valdība, kad jāķeras _pie nezāļu ravēšanas,
pie valsts grāvēju darbības pārtraukšanas, kas nak
īio kreisās puses, tad viņa mīņājas uz vietas un gai-
da, ko sacīs mūsu kungi sociāldemokrāti, no kuriem
mēs esam atkarībā. Dēķena kungs_aizrādījaka mu-
šu skolas drīz svinēs 5 gadu pastāvēšanas svētkus un
ka neesot skolas, kurās nebūtu politika. Tas if tiesa.
Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī,kamdel rnusu sko-
lās vajadzētu būt tikai vairākuma politikai, bet mes
zinām, ka mūsu skolās līdzās nacionālai politikaļ pa-
stāv ari internacionāla politika. Es gribu pakavēties
pie tiem rezultātiem, kādus ir devusi internacionāla
politika mūsu skolās šinīs 5 gados. Man būs jāuzkavē-
jas pie tām parādībām, kuras šinī lietā mes esam no-
vērojuši skolas dzīvē un kā šīs parādības novērtētas
no attiecīgiem speciālistiem,kā mēs esam izturējušies
pret šiem novērtējumiem un kādas tam bijušas sekas.
Man būs jāapstājas pie divām skolām, par kuram
man ir vajadzīgie dati, kur internacionāla politika
visvairāk piekopta un ari'pie šīs polļtikas rezultā-
tiem. Es apstāšos pie IV. Rīgas pilsētas vidussko-
las un Valmieras tirdzniecības skolas. Dēķena kungs
runāja par vanagiem. Mums visiem vel ir atmiņa,
ka Satversmes Sapulces laikā no IV. Rīgas pilsētas
vidusskolas ari izskrēja «Vanags" un šis «Vanags"
iznesa šo līdz un iepazīstināja sabiedrību ar to garu,
kāds valdīja šai skolā. Sabiedrība nebija ar šo garu
mierā un iesniedza par šo lietu sūdzību Satversmes
Sapulces lūgumu un sūdzību komisijai un ari izglī-
tības komisijai. Izglītības komisija, lai butu objektī-
va, pati uz sevis neuzņēmās izšķirt no kurienes ra-

, dies šisgars, kamdēļ pieaicināja savā sēde ka eksper-
tus Dr. Buduli un Kalniņu, lai viņi dotu savus slē-
dzienus par šo «Vanagu" un viņa garu. Es nerunāšu
no sevis, bet tikai nolasīšu ekspertu atzinumus. Man
tas ir vajadzīgs, lai pavilktu strīpu apakša, lai saskai-
tītu un redzētu tos rezultātus, kādus ir devusi sociāl-
demokrātu piekoptā politika mūsu skolas: .^Žurnāla
visur novērojama sociālisma ideoloģļja, sakot no.
marksisma līdz anarķismam u. t. t. Tāds bija sociā-
listu atzinums. Uz to pašu ..Vanaga" lietu izglītības
ministrija IV. Rīgas pilsētas vidusskolai uzstādīja se-
košus jautājumus: 1)ko skolas pārzinis, audzinātāji un
skolas vadītāji ir darījuši skolas komunļstiskā virzie-
na apkarošanā; 2) ko tie domā- darīt tālāk un 3) ka
skolas administrācija doma šo virzienu apkarot. Un
skolas pārzinis atbild uz pirmo jautājumu: skolas pe-

dagoģiskā padomē tas izsauca kategorisku protestu.
Uz otro jautājumu: ievērojot to, ka par sevišķu ko-
munistisku virzienu IV. pilsētas vidusskola nevar but
runa, nevar ari aizrādīt uz sevišķiem līdzekļiem vi-
ņa apkarošanā. Uz trešo jautājumu: ari turpmāk
skolas pārzinis, audzinātāji un vadītāji doma iet to
pašu ceļu, vadīti no pedagoģiskiem

^
principiem. Ta

skolas pārzinis ir atbildējis šinī lietā. Ka uz attais-
nojumu, kādēļ «Vanags" ir laists pārdošana, skolas
pārzinis aizrāda, ka esot bijis jāsamaksā 3700 rubļu
Pīpiņam par žurnāla drukāšanu. Tad, kad šī lieta no-
nāca Satversmes Sapulcē pie budžeta apspriešanas,
toreizējais izglītības ministrs Dauges kungs, kurš
mēģināja visiem iztapt, mūs mierināja un teica: «Re-
dzat, ka Vanags tagad ir palicis tikaimazs dundu-
rīts. Viss ir kārtībā. Neilgi atpakaļ, jūs kungi, soci-
āldemokrāti, iesniedzāt valdībai pieprasījumu sakara
ar komunistu arestēšanu, uz kuru atbildi deva no
jums padzītais iekšlietu ministrs Birznieka kungs.
Tas norādīja, ka arsenāla lietā, par kuru vakar runā-
ja Rudevica kungs, iemaisīti bijušie IV. pilsētas vi-
dusskolas skolēni, no kuriem divi apvainotie atzinu-
šies, ka viņi ir bijuši IV. Rīgas pilsētas vidusskolas
komunistu organizācijas biedri. Tikai divi! B_et bez
tiem diviem, man ir vēl vesela rinda tādu skolēnu no
IV. Rīgas pilsētas vidusskolas un ziņu par viņu pie-
derību pie tās pašas organizācijas, no tādiem avo-
tiem, kurus jūs nevarat apšaubīt. Ja jus tos domājat
apšaubīt, tad nākat un pierādiet pretējo. _Es minēšu
sekošos: Vincents Aleksandrs, sastāvējis komu-
nistiskā organizācijā, būdams vēl IV. pilsētas vidus-
skolā; viņš darbojies zem nosaukuma «Ķēms", bijis
propagandas šūniņas loceklis. Tad nāk Celtmans,
Pauls, kurš ari jau apmeklējot IVpilsētas vidussko-
lu bijis komunistiskā organizācijā. Priede Paulis,
kurš ļoti enerģiski darbojies komunistiska organizā-
cijā. Tad Folkmanis. Pie Folkmaņa esdrusku ap-
stāšos. Par Folkmani Rītiņš savā rakstā ministrijai
izsakās, ka Folkmaņa referātā, mitiņarunā, par jau-
natnes uzdevumiem- esot bijušas nevēlamas tenden-
ces. Rītiņš ziņo, ka visus referātus viņš skatot cauri
un pie katra referāta piedaloties vai nu kāds skolo-
tājs, vai ari pats pārzinis. Ari Folkmaņa referātu
Rītiņš skatījis cauri un atradis, ka Folkmaņa refe-
rāts ir mītiņa runa par jaunatnes uzdevumiem un to
ir pielaidis nolasīt, bet pa runas laiku viņš un sko-
lotāja Dimara esot jaukuši Folkmaņa referātu ar
starpsaucieniem un tādā cēlā apkarojuši nevēlamas
tendences. Kamdēļ vajadzēja pielaist mītiņa runu?
Lai sēkla krīt uz auglīgu zemi! (Nemiers starp so-
ciāldemokrātiem, starpsaucieni.) Par to nerunāsim,
man par to ziņu nav. Ja jums par to kaut kas tuvāk
zināms, tad nākiet un runājiet. Sākums, no kurienes
šie noziedzīgie elementi ir nākuši, ir IV. Rīgas pilsē-
tas vidusskola. (Troksnis pa kreisķ) Tālāk, Ru-
bens Valdemārs. Tas vēl nav viss. Vēl no Rīgas
pilsētas IV. vidusskolas nāk Vildaus Kārlis, kas aiz-
braucis uz padomju Krieviju, nu, laimīgu ceļu. Tad
nāk Vildaus Pēteris, Liepiņš Pēteris, Zaļums Her-
mans, Sebris Jānis. Tie ir tikai tie, kas man ir zinā-
mi, bet gan jau vēl nāks augli klāt. (Bastjāņa starp-
sauciens.) Es par tām lietām painteresējos un ja Jūs
par to interesējaties, Bastājana kungs, tad ari Jūs par
viņām variet dabūt zināt. (P. Kalniņa starpsauciens.)
Es stāstu to, ko zinu. Par to, ko Jūs runājiet, Kal-
niņa kungs, es nevaru atbildēt. Tā tad redzļet, ve-
sela buķete noziedznieku. Šo buķeti vajadzētu pa-
sniegt Ritina kungam viņa 30 gadus amata jubilejas
svētkos Kultūras fonda dāvanas vietā. (Nemiers
pa kreisi. P. Kalniņš no vietas: «To jūs runājat kā
skolotājs?") Taisni, Kalniņa kungs, kā skolotājs.
Jubilejā bija ieradies ari izglītības ministrijas dele-

.gats un teica, ka ar Rītiņu var strādāt. Jā, var stra-
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dāt, bet tikai tad, jaRītiņš ir vadītājs un ministrijas
paklausīgais kalps. Rītiņš uzsauc unvisa ministrija
paliek klusa. Tad varstr-adāt._ Strādāt var tāpat,
kā tagadējā valdība strādā, tā kā sociāldemokrāti to
vēlas. Cik tālu viņi atļauj, tik tālu var strādāt. (Ne-
miers un troksnis pa kreisi.) Tālāk, Valmieras tirdz-
niecības skola. Tas, ko es runāšu par šo skolu, ne-
attieksies uz tagadējo skolas vadību; tas attieksies
uz agrāko skolas vadītāju Kārkliņa kungu. Ar šo
kungu pirmo reizi iepazinos — ne taisni_ iepazinos,
bet viņu pirmo reizi redzēju — Valmierā tūliņ pēc
Latvijas valsts nodibināšanas. Bij sasaukta skolotā-
ju sapulce, lai ievēlētu skolu inspektoru. Kārkliņa
kungs, kā sapulces vadītājs, lika priekšā tūliņ ievēlēt
Melnalksni. Es aizrādīju, ka vajaga tomēr izzināt
valdības domas, ko tā saka. Uz to Kārkliņa kungs
pateica: «Ko mēs ievēlam, ar to valdībai jāapmieri-
nājas." Kad es ņēmu vārdu un aizrādīju, ka tas ir
riskants solis un ka nevajadzētu sanākt konfliktā ar
valdību, kura tikko nodibinājusies, tad Kārkliņa
kungs, redzēdams, ka manā pusē būs vairākums, pa-
ziņo, ka Melnalksnis ir valdības kandidāts. Mēs ar
to apmierinājāmies un Melnalksni ievēlēja. Bet kad
es iebraucu Rīgā un griezos pie'attiecīgām iestādēm
ar jautājumu vai Melnalksnis ir valdības kandidāts,
tad izrādījās, ka neviens neko tamlīdzīgu nezināja.
Kārkliņa kungs bij mūs visus apvedis ap stūri. Kārk-
liņa kunga vārds tiek minēts sabiedrībā sakarā ar
1919. gada komunistu organizāciju likvidēšanu Val-

mierā. Viņa vadītā skola ari ir devusi plašu skaitu
darbinieku, kuri ir darbojušies Vidienas komunistu
organizācijā. Tie ir: Kaužēn Pauļine,Kalniņš A., Me-
žul Minna, Bauers Jānis, Āboltiņš Vilis un vesela
rinda citu. Kārkliņa kungam Valmierā palika silti,
sāka degt kājas. Valmierā viņš vairs nevarēja iz-
turēt, ieradās Rīgā un tagad skolotāju institūtā pa-
sniedz metodiku. Tā būs gan metodika, ko tur viņš
pasniedz! Man varēs jautāt, kāds tam sakars ar ta-
gadējo valdību. Tas ir tiesa, ka tam nav sakara ar
tagadējo valdību. Bet es jau neesmu ari to vedis sa-
kara ar tagadējo valdību un negribu viņu par to vai-
not. Runāju to tikai tādēļ, lai parādītu, kādus augļus
ir nesusi internacionālā politika mūsu skolā. Vairāk
kā pāris desmiti jaunekļu padarīti nelaimīgi, sēž tagad
cietumos, kur patiesībā vajadzētu sēdēt tiem skolotā-
jiem, kas viņus tur iegrūduši. Neesmu ari domājis,
ka tagadējā valdība ķersies pie šo nebūšanu novēr-
šanas un skolu izvēdināšanas no nevēlamā gara. To
viņa nespēj. Ja viņa to domātu darīt, tad viņu pašu
izvētītu. Tagad gribu runāt ari par faktiem, kuri
attiecas uz tagadējo izglītības ministri. Ir gadījums
ar kādu Dreifeldu no Lieoāias, kas nicinoši izturējies
pret valsts himnas dziedāšanu. Viņš uz kara stā-
vokļa pamata atcelts no skolotāja amata un tagad
tiek likts priekšā izglītības ministrijai, lai viņa to at-
stādinātu

^no amata. Izglītības ministrija mīņājas no
vienas kajas_ uz otru un nevar izšķirt šo jautājumu,
vai atstādināt no amata tādu skolotāju, kas nicinājis
valsts svētkus un himnu._ Tālāk ir skolotāja Šmid-
berg no Bauskas, kura, ka «Cīņā" ir konstatējams, ir
bijusi sarkanarmiete, nesusi flinti. Izglītības ministri-
jai jaizšķļr jautājums, vai tāda skolotāja drīkst tālāk
skola strādāt vai ne. Ministrija šo jautājumu nevar
izšķirt. Šmidberg strādā tālāk. Viņas istaba tagad
esot izgreznota ar valsts karogiem un laikam viņa
ari dzied «Dievs, svētī valdību". Tad vēl ir gadī-
jums ar kādu skolotāju Zolmani. To gadījumu Ra-
dziņa kungs labi zinas. Te ir kādsjaksts, kurš skan:
..Bijis aktīvs komunistu ideju paudējs un līdz pēdējam
laikam darbojies nelegālas komunistu organizācijās
u. 1.1." Šiskungs Valmiera strādā uz priekšu. (Sau-
ciens pa kreisi: «Kas parakstījis?") Ja jūs, kungi,
interesējaties, kas parakstījis, tad jūsu valdība varēs

par to sniegt ziņas. Pietiek ar to, ka es zinu. (Starp-
sauciens: «Provokators!") Kalniņa kungs, Jums ir
tādas savādas acis, Jūs vienmēr visur sevi redzat.
Tad ir kāds Pētersons Augusts, Cēsīs. Viņš ir bijis
lielinieku laikā Cēsu izpildu komitejas loceklis un iz-
glītības nodalās vadītājs Cēsīs. Cēsīs vietu nav da-
būjis, bet tagad strādā Bolderajā ar tagadējās mini-
strijas svētību. Tad vēl nāk lielinieku laiku varas
vīri. Tagad Rīgā pasniedz stundas lielinieku laiku
komisārs Lieknis, kas lielinieku valdīšanas laikā sko-
lotājus dzenāja no Torņakalna uz Pāvila baznīcu un
no Sarkandaugavas uz Maskavas priekšpilsētu un
atpakaļ. Tagad šis kungs ir dabūjis vietu kā stundu
skolotājs, un esot jau ari ceļš gatavs uz štata skolo-
tāja vietu. Tad ir vēl kāds" Strads, kas ir bijis Rē-
zeknē tajā pašā lielinieku laikā par skolu nodalās
vadītāju, un tagad viņam gribot ierādīt skolu
inspektora vietu. Ne mazums ir tautas augstskolā
šādu darbinieku, kādus devusi IV. Rīgas pilsētas vi-
dus un Valmieras tirdzniecības skola. Šinīs dienās,
neilgi atpakaļ, ir tautas augstskolas audzēkņi Rīgas
pilsētas 30. pamatskolā mīņājuši valsts karogu ar kā-
jām. (Br. Kalniņš no vietas: «Kas tad Jums to stā-
stīja?") Lielākus sarežģījumus sacel ari uz laukiem
skolu dzīvē tā pati internacionālā politika ar ticības
mācībām. Man bija Valmierā izdevība dzirdēt, ka
apriņķu skolu valdes loceklis Vidiņšpaskaidroja, ka
ticības mācības pasniegšana un lūgšanu turēšana no
skolu valdes esot nodota skolotāju izšķiršanai. (Sau-
ciens pa kreisi: «Likums to dod!") Es nezinu tāda
likuma. Pie tās pašas reizes teica, ka skolu valdes
vārdā inspektori esot tie, kas instruējot skolotājus
šinī lietā. Es lasīju avizē, ka Valmieras apriņķa sko-
lu inspektors, Robežnieku kungs, Katvares pagastā

. saaicinājis skolotājus uz apspriedi, kur sociāldemo-
krāti uzstājušies pret ticības mācību un viņu reviziju,
bet inspektors nav aizrādījis uz likumu, ka skolās
lūgšanas un ticības mācība ir obligatoriskās, bet mie-
rinājis nemierniekus, lai paciešoties, drīz būšot jauns
likums, kur viss nevēlamais būšot izmests ārā. (Sau-
ciens pa kreļsi. ) Es, kā jau aizrādīju, gribēju pavilkt
strīpu apakša tiem rezultātiem, ko devusi internacio-
nāla politika skolā, un neesmu domājis un cerējis, ka
tagadēja valdībabūs spējīga šeit ko. labot vai darīt,
kamēr viņa staves zem sociāldemokrātu pātagas. Ja
valdība mēģinās aizrādītās nebūšanas novērot un ne-
vēlamus skolotājus varbūt atlaist, vai dažas skolas
izvedināt, tad valdība pati droši vien tiks izvēdināta.
To viņa zinun ņo saviem sēdekļiem tā neatkāpsies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Kem- *
pam. n

-'? -. ?
Fr.Ķemps (latgaliešu demokrātu bloks): Augstā/sapulce! Es gribu pāris vārdu piebilst pie tā, ko es/'

te vakar teicu sakara ar Dēķena kunga runu. Tas
zīmējas uz nacionālo politiku mūsu skolās. Pie izglī-
tības resora debatēm vakar Dēķena kungs prezentēja
mums vienu ārzemes izdevumu, kas saucas «Ģeo-
grāfija Belorusi" — baltkrievijas ģeogrāfija un tei-
ca, ka tas esot ļoti_ nevainīgs priekšmets un ka balt-
krievi esot vislojālākie un uzticamākie pilsoņi Latvi-
ja. Es domajuka Dēķena kungs, varbūt, šo frāzi iz-
teikdams, domāja par latgaliešiem un gribēja pastrī-
pot, ka ir liela starpība starp baltkrieviem un latga-
liešiem. Ja latgalieši ir izdaudzināti par sepera-

. tostiem, tad turpretim baltkrievi, kas dzīvo savā ma-
sa galvenam kārtām Latgalē, ir lojāli un uzticami
pilsoņi. Pielaidīsim, ka tas tā būtu. Bet ko tie balt-
krievi dara? Baltkrievu lojālie pilsoņi pielaiž savās
skolas grāmatas, kuras pec manām domām nav ne-
vainīgas. Tanī baltkrievu ģeogrāfijā — es vakar ar
to grāmatu iepazinos — ir 2 Baltkrievijas kartes:viena etnogrāfiska karte un otra — politiska karte.
Dēķena kungs mums gribēja pierādīt, ka šinīs kartēs
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etnogrāfiskās robežas sedzas ar politiskām robežām,
ka baltkrievi savās kartēs nemaz neesot iezīmējuši
kaut kādu Latvijas dalu. Bet taisni politiskā kartē
Daugavpils ir iezīmēta Baltkrievijas robežās un pa-
skaidrojošā tekstā ir teikts, ka Baltkrievija sastāv no
tādām un tādām un starp citu ari no Vitebskas guber-
ņas. Tā kā pie Vitebskas guberņas savā laikā pie-
derēja visa Latgale, tad loģiski jātaisa slēdziens, ka
visi 3 Latgales apriņķi pieder pieBaltkrievijas. Man
liekas, ka tas nav nevainīgs apgalvojums un nevai-
nīgs moments Baltkrievijas ģeogrāfijas grāmatā.
Mēs zinām, ka mūsu jaunās valstis ir nacionālas
valstis. Lietava un Igaunija un varbūt ari Baltkrie-
vija, ja viņa būs tāda, kā mēs esam — demokrātiskas,
neatkarīgas republikas, savas politiskās robežas pil-
nīgi sedz ar nacionālām robežām. Mēs neievērosim
to mazo sīkumu, ja pāris latviešu apvidi paliek Lie-
tava vai pāris 10 igauņu māju ietilpst Latvijas robe-
žās. Mēs skaitam, ka šīs jaunāsvalstis ir nacionālas
valstis, ka viņu politiskās robežas sedzas ar nacio-
nālām robežām. Tagad mēs Latvijas skolās, se-
višķi nacionālās apziņas ziņā tik vājā apgabalā, kā
Latgalē, pielaižam grāmatas, kur taisni šo robežu
principu noliedz, apstrīd,- kur tekstā un zīmējumā no-
liedz to, ka Latgale pieder pie Latvijas valsts. To
nedrīkst atbalstīt nopietns politiķis, to nedrīkst pie-
laist cilvēks, kas nesen atpakaļ vadīja izglītības mi-
nistriju, tā nevar runāt vecs pedagogs. (K. Dēķens
no vietas: «Vajaga klausīties, ko runā un tad_ at-
bildēt!") Es klausījos loti vērīgi. Jūs aizstāvējiet
to grāmatu, kā skolas rokas grāmatu. (K. Dēķens
no vietas: „Nē!") Bet viņa taču atrasta skolā un
no viņas skolēni mācās. (K. Dēķens no vietas: «Ne-
mācās!") Ja šo grāmatu, viņas tekstu un zīmēju-
mus nevar kvalificēt kā noziegumu, pēc zināma kri-
mināllikumu panta, kur iet runa par valsts dalās at-
dalīšanu, tad no pedagoģiskā redzes viedokļato jā-
kvalificē par noziegumu. Nevar pielaist, kaberniem
skolās, sevišķi tādā jaunā valstī kā Latvija un vel
sevišķi tādā nacionāli un ekonomiski vājā apgabalā
kā Latgalē, ka tur propagandē idejas ar zīmējumiem
un ar vārdiem, ka Latgales lielā daļa tiek no Latvi-
jas atšķirta. Mēs jau 5 gadus materiāli pabalstam
baltkrievu nodaļu un citas mazākuma tautību noda-
ļas un neredzam, ka minoritātes būtu tik lojālas, tik
delikātas, ka viņas papūlētos par šo Latvijas naudu
izdot saviem mācekļiem kaut mazu Latvijas ģeogrā-
fiju. Latvija nav nekāda liela impērija, ka tur vaja-
dzētu milzu sumas ģeogrāfijas izdošanai. Tādu ma-
zas valstiņas ģografiju, kā Latvija, varētu ļoti labi
ietilpināt mazā brošuriņā par pāris 10.000rubļu. Mēs
viņām izsniedzām miljonus, bet mazākuma tautības
nav tik delikātas, ka papūlētos savas valsts ģeogrā-
fijā bērniem skaidrā veidā pasniegt ideju, ka viņi ir
Latvijas pilsoņi, un viņu apdzīvotā zeme pieder pie
Latvijas. Un ja iet runa par Latvijas baltkrievu loja-
litāti, tad es negribu apgalvot, ka visa šī tautība būtu

uelojala. Tauta, ļaužu masa, var būt loti lojāla, jo
viņa ir vienkārša, tumša, bet ļoti sirsnīga tauta; bet
tie, kas stāv priekšgalā, tie nav gan tādi, par kuriem
varētu teikt, ka tie būtu pilnīgi lojāli. Ja iekšlietu
ministrs ir atradis par iespējamu izdarīt baltkrievu
skolāskratīšanas un tur ir atrasti daži aizdomīgi ma-
teriāli, tad tas jau nozīmē, ka baltkrievu skolās nav
viss kārtībā. Es nedomāju, ka citās valstīs,kur nacio.
nalā sajūta ir stipri attīstīta, kā piemēram Polijā,
pa daļai ari Lietava, būtu pielaižamas tādas lietas,
ka valsts ģeogrāfiju pasniedz no grāmatām, kuras
apraksta citu valstu zemi, citas tautas ģeogrāfiju, un
par savu valsti, mūsu gadījumā par Latviju, atrodas
tikai dažas rindas. Konkrētā gadījumā, Baltkrievijas
ģeogrāfijā, dala no Latvijas teritorijas ir ievilkta
Baltkrievijas robežās unLatgales centrs, Daugavpils,
apzīmēts par baltkrievu kulturelo centru, kurš atro-
das Latvijas robežās. Tāds teksts, pec manam do-
mām, liek ko padomāt, un skolotāji to skolēniem var
iztulkot dažādi. Lūk, tur ir baltkrievu kultūras ,
centrs, kas pagaidām pieder pie Latvijas. Es domā-
ju, ka tādas skolas grāmatas mes Latvijas skolas ne-
drīkstam pielaist un mums ir tiesība prasīt no mino-
ritātēm, lai viņas būtu mazliet lojālākas un lai Latvi-
jas ģeogrāfiju un Latvijas vēsturi pasniegtu no šim
nolūkam sastādītām grāmatām, bet nevis kolportetu
no ārzemēm skolu grāmatas, sastādītas tendencioza,
Latvijai nelabvēlīgā garā. Man liekas, ka nevar at-
taisnoties ar to, ka Latvijā šī grāmatu_drukāšana iz-
nākot par dārgu. Es domāju, ka Polijā, Viļņa vai ci-
tur, grāmatu drukāšana neiznāk lētāki. Ja mes lat-
galieši runājam par šīm lietām un uztraucamies, tad
tas ir vairāk tāpēc, ka Latgales baltkrievu un poļu
skolās mācās ne tikai baltkrievi un poli, bet ari liela
dala latgaliešu. Mums ir tiesības un pienākums pra-
sīt, ka mūsu latgaliešu bērni, latgaliešu jaunība, mā-
cītos no tādām grāmatām,kurās viņiem paskaidrotu,
kas ir Latvijas valsts, kādas zemes šai valstij pieder,
u. 1.1. Tā tad atzīstiet, kungi, mums ir tiesība prasīt,
lai minoritātes Latgalē būtu lojālas un delikātas pret
mūsu valsts un nacionālām interesēm, lai mūsu lat-
galiešu jaunība netiktu denacionalizēta tautības ziņā
un dezorientēta savos politiskos uzskatos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ir pieteikušies
vēl vairāki runātāji. Lai dotu iespējujioturet kādu
agrāk noliktu sēdi, prezidijs liek priekšā debates tur-
pināt rīt un tagad sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Priekšlikums pieņemts. Tālāk ir iesniegts sekošais
priekšlikums ar vajadzīgo skaitu parakstu:

„Liekam priekša piektdienas rīta sēde turpināt budžeta ap-
spriešanu, bet vakara sēdē turpināt apspriest likumu par
telpu īri."

Es lieku priekšlikumu uz balsošanun. Kas būtu
pret to? Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums
pieņemts. Tā tad budžeta debates turpināsies rīt
rīta sēdē pīkst. 10 un likums par telpu īri nāks ap-
spriešanā pēcpusdienas sēdē. Nākošā sēde rīt pīkst.
10 no rīta. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.15 vakarā.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Prezidijam iesūtījis ministru prezidents pipildi-
nājuma projektu likumā par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām. Prezidijs liek priekša
nodot šo likumprojektu publisko tiesību komisijai. Ie-
bildumu nav? Nodots publisko tiesību komisijai. Tā-
lāk ministru ^rezidents iesūtījis likumprojektu par
kuģu nodokļiem piekrastes braucienos. Prezidijs liek
priekšā nodot šo likumprojektu finansu komisijai. Ie-
bildumu nav? Likumprojekts nodots finansu komi-
sijai.

Turpināsies debates pie _va 1s t s budžeta.
Referents Jānis Vesmanis. ? Vārds Reinhardam.

G. Reinhards (kristīga nacionāla savienība):
Augstais nams! No visām debatēm, kas te ir notiku-
šas par JzghJb^s-MrjxstiJjy, skan cauri, ka tomēr
mūsu izglītības lieta neveicas labi. Nevarētu teikt,
ka vainojama ministrija kā tāda, vai tie orgāni, kas
viņu pārvalda. Es tik sīki viņu darbība neesmu ie-
dziļinājies, tas man nav bijis iesnējams, bet visoar
man paliek tas iespaids, ka viņi darbojas uzcītīgi un
ar labu apziņu, bet tomēr lieta neveicas ta, kā vaja-
dzētu. Kādēļ? Vai iemesli, varbūt, nav_ meklējami
kur dziļāk? Es domāju, ka es varētu norādīt uz vie-
nu momentu, kas šinī lietā tomēr ir no svara. Proti,
ja tā no sāniem noskatās uz mūsu izglītības lietu, tad
itin neviļus jānāk pie slēdziena, ka mēs esam gri-
bējuši kaut ko lielu, kaut ko plašu, kaut ko visu ap-
tverošu, kaut ko vismodernāku, kas tikai varētu būt,
un tomēr tagad pēc 5 gadu saimniekošanas esam nā-
kuši pie pārliecības, ka nav izdevies tas, ko esam
gribējuši. Mēs esam gribējuši dot mūsu tautai vispā-
rīgo izglītību. Un kas ir iznācis? Gandrīz kāda ceturtā
dala no visas jaunās paaudzes, vai, kā liekas, vēl vai-
rāk, naliek ārpus skolas, nevar iet nekādā skolā.
Mēs esam gribējuši dot 6 gadus pamatmācības. Un
kas nu iznāca? No tiem skaitļiem, kas mums pie-
vesti, mēs redzam, ka ir tikai 1, 2, 3 un 4 ziemas, —
tikai, — kur bija domāts dot 6 gadus. Bērni apmeklē
skolas nekārtīgi, viņi vēli iestājas un agri izstājas.
Tas nenotiek tikai uz laukiem vien, bet ari pilsētās.
Tas ir nenoliedzams fakts! Mēs esam gribējuši dot
skaisti iekārtotas skolas un skolas namus. Bet ejat
paskatāties, kungi, kādi viņi ir! Sākot no pirmmācī-
bas skolas līdz pat mūsu augstskolai, tur trūkst telpas,
trūkst gaismas, trūkst iekārtas un mācības līdzekli,
un visa ka trūkst. Bet mēs tomēr gribam, ka viss

būtu labs! Mēs dzirdam šeit, ka bērniem nav mācī-
bas līdzekļu, nav drēbju un apavu. Nav ari bērni pa-
ēduši, viņiem nav ko ēst! Vai tad kāds brīnums, ka
viņi agri atstāj skolu, lai varētu pelnīties un veļu nak
skolā, lai varētu vēl kaut cik sagādāt, lai butu ko
tērēt skolā. Tā tad mēs toreiz, kad likām pamatus
savai izglītības programai,_neesam apsvēruši, vaimu-
šu spējas ir tādas pašaska rnusu griba. Griba ir laba
lieta, bet javiņu nevar pārvērst par darbiem, tad vi-
ņai nav nekādas nozīmes, tad ta paliek par tukšu
frāzi un piedauzīgu apsmieklu. Ja griba nav saistīta
ar prātu un aprēķinu, tad, saprotama lieta, viņa pa-
liek par instinktu un iedomu, tad viņa nav ari reali-
zējama! Tāpēc man liekas, ka viena no galvenam
kļūdām mūsu skolas politikā ir tā, ka mes esam gri-
bējuši par daudz dot, bet nedodam pat ne to visma-
zāko, kas būtu iespējams. Mēs nedodam pat ne tik
daudz, cik pirms kara, kad mums analfabētu nebija.
Mēs tad devām_3 ziemas kārtīgas skolas mācības.
Mēs patiesi devām loti maz, programa bija loti maza,
bet tad mēs faktiski kaut ko devām un tauta ari ko
nebūt dabūja, un tāpēc mušu tauta skaitījās pirmā
rindā izglītības ziņā visā lielajā Krievija. Tagadar
Krieviju nevar vairs salīdzināties. Mums vajadzētu
salīdzināties ar Vakareironu kuras saime esam iegā-
juši. Toreiz varējām salīdzināties ari ar Vakareiro-
pu, tagad ne! Tagad tālu esam palikuši iepakaļ
Vakareiropai, lai gan uz papira mums ir uzrakstīta
ļoti laba un skaista programa. Ta ir vilšanās! Mums
jāskatās šai patiesībai acīs, ja gribam kaut ko labot.
Kādēļ katrā ziņā cieši pieturēties pie 6 gadiem, kad
viņus nevaram dot? Dosim trīsus, dosim četrus, do-
sim piecus un ja varēsim, 6, 7, 8_ un manis pec vel
vairāk. Dēķena kungs jau atzinās, ka ar papildu
skolu neejot un vajagot nu to papildu skolu izmantot
arodu mācībām. Tas ir viens veselīgs solļs uz
priekšu! Tā ir taisnība! Pati dzīve_ vedusi jus pie
tādas pārliecības, par ko jūs nevarēja parlļecinat
piecus gadus atpakaļ. Bet tagad dzīve tomēr jus ved
uz šī pareizā ceļa, ka vajaga ne tikai solīt, bet ari
dot! Es teicu, ka mēs redzam to pašu ne tikai pirm-
mācības skolās. Ir vēl sliktāki, kad tas parādās mušu
vidusskolās ar vispārēju izglītību. Mēs esam atvē-
ruši vairāk par 100 tādu vidusskolu. Tās ir katrā
vietā, kur ir kāda labāka māja bijusi, kur iedomājā-
mies,ka varētu atvērt vidusskolu. Bet neskatāmies,
vai mēs vidusskolu varam labi nostādīt, vai tur būs
pietiekoši mācības līdzekli, vai būs naudas priekš
tam. Kur mēs to naudu ņemsim? Jāatzīstas, ka nau-
das mums nav! Skolas gan mēs atvērām, bet nau-
das mums nav! Vispirms bērnu ari ir maz viņās, lai
varētu racionāli visu personālu izmantot. Ņemsim
tādu piemēru, kāda ir vidusskola Za]ā muižā, Kur-
zemē. Loti jauki jau ir, ja var iedomāties: es savu
bērnu sūtu vidusskolā. Bet es šeit nebūt nevainoju
pedagogus, ja saku, ka tā tur nav vidusskola. Viņa
tā nevar būt, jo viņai nav līdzekļu priekš vidussko-
las. Un tā nav tā sliktākā. Mums ir vēl daudz slik-
tākas, bet mēs atkal iedomājamies, ka mums visas
tās ir vidusskolas! Nav brīnums tāpēc, ka tālāk no-
nākot augstskolā šīm vidusskolu beigušām personām
i. grūti laiki. Augstskolas pedagogi, augstskolas
mācības personāls nezin, ko iesākt ar tādiem, kas
maz sagatavotu Man stāstīja kāds augstskolas mā-
cības pasniedzējs, ka viņiem nākot priekšā tādi ga-
dījumļ, ka augstskolas māceklis, kas gribot iegūt
augstāko izglītību, nezin pat, kur tāda upe „Neva" ir
un nezin pat kur tāda «Dņepra" ir un nezin pat, ka
Kolumbs reiz Ameriku atradis. Ja tikai mūsu starpā
tas notiktu, tad mums nebūtu ari vēl tas kauns uz
ārieni. Bet šis gadījums ir noticis ar kādu ārzem-
nieku mācības pasniedzēju spēku augstskolā; viņam
ir gadījies taisni tas lielais ignorants! Tas ir kauns
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ne tikai mums, Latvijas pilsoņiem, bet ari visai skolu
sistēmai! Te minēja priekšrunātājs ari par tādiem
līdzīgiem gadījumiem. Man vēl ir jāmin, ka anatomi-
jas profesors, kas ari ir ārzemnieks, ir uzdūries uz
gadījumu, kur medicīnas students nezin, kas ir «leņ-
ķis". Nu sakiet, kungi, ja viņš tik daudz nezin, ko
tad viņš ir mācījies ģeometrija un fizika, kur tas vi-
sas ir tik elementāras lietas; ko tad viņš nu var ana-
tomijā mācīties? Redziet, nav nekāds brīnums, ka

" viņi to nezin. Ir vēl citas lietas, vel brīnišķīgākas!
Tur nav vainojami tikai pedagogi, tur nav vainojama
tikai programa, bet vainojama ir pati iekārta, ka mes
esam par daudz gribējuši dot, bet nespējam dot to
visnepieciešamāko. To mums vajaga atzīt, tad mes
varēsim lietu ari labot. Ja mums kļūda ir bijusi un ja
mēs patiesību atzīsim, tad mēs redzēsim un zināsim,
ko ar vidusskolām darīt". Vidusskolas ar tādam pro-
gramām, kā ir tagad, ir mākslīgi ievesti ārzemes
stādi, kuri nav piemēroti mūsu klimatam. Mums to
vajaga pārvērst par citādu vidusskolu, kur sagatavo-
tu dzīvei. Mums vajaga zemkopjus, mums vajaga
amatniekus, mums vajaga praktiska darba cilvēkus.
Pārvērtīsim daļu mūsu vidusskolu par tādam, kur sa-
gatavo cilvēkus dzīvei, jo tādi, kas tagad no vidus-
skolām nāk, neder dzīveļ. Viņiem ir gribot negribot
jāiet uz augstskolu. Mūsu skola ir ta ierīkota

^
ka

viņa sadzen visus vidusskolu beigušos augstskola ka
murdā un saka: nu ir tasjautājums atrisināts pilnība,
kā vajaga būt. Mums bus tik daudz izglītotu laužu,
tik daudz būs gudrinieku; mūsu filosofijas fakultāte
uzņem simtiem un domā: nu bus lieli filosofi! Ja tik
vienkārši to lietu varētu izdarīt, ka viņus sadzen
murdā, kur viņi tiek gudri, tad butu labi._ Bet ta
lieta nav tik vienkārša. Mūsu augstskola, kas, ta
sakot, kronē mūsu izglītības stalto eku, kuru nosauca
te par skaisto, grezno cepuri, ar kuru mes varētu le-
poties. Patiesībā tās lietas nebūt tik jaukas nav!
Mēs varam gan būt lepni par dažām cļtam lietam,
kuras Dēķena kungs nolika drusku zemāk, neka pa-
tiesībā ir. Mēs varam lepoties ar to centību, kas ir
mūsu jaunatnē, ar to darba gribu, kas ir rnusu mācī-
bas spēkos. Varbūt viens otrs izņēmums ir, bet tas
ii visur, jo nevar prasīt no kādas iestādes, laj visi
tur būtu ideāli. Bet nevar taču noliegt, Dēķena
kungs, ka mūsu jaunatnē ir centības gars un mācī-
bas spēkos griba strādāt. Dodiet viņiem to iespēju,
dodiet augstskolai tos_ simts miljonus, 2, 3, 4, 5 simts
miljonus, tad jūs redzēsiet, kādi darba_panakumļbus!
Bet ja jūs mūsu jaunatni sadzeniet kādā murda, kur
viņai nav iespējamskustēties, jonav laboratoriju, nav
mācības līdzekļu, tad kā viņa lai tur strada? Tur
vajaga būt ārkārtīgi stiprai iešķīgai morajiskai pie-
nākuma sajūtai un ārkārtīgai pašuzupurešanai, lai
varētu tur jaunavas un jaunekli atrast pilnīgu apmie-
rinājumu zinātniskā darbā. Tagad tas nav iespējams,
cik es zinu. Tagad aiziet un strādā tādēļ, lai noliktu
eksāmenu. Kā var kārtīgi strādāt, ja nav vietas, kur
strādāt? (Starpsauciens) Bet aritur augstskola ne-
var, jo nav mums tās ietaises. Mes augstskolu esam
ņēmuši pārāk plaši. Tā nav piemērota rnusu ap-
stākļiem, mūsu prasības nav tādas! Mūsu augst-
skolā ir 6000 studentu. Domājams, ka 6000 jau ļr
daudz par daudz, bet ko mēs redzam? Tendence vel
arvien iet uz augšu. Sākot no universitātes atvēr-
šanas laika jau ir gājis uz augšu un, saprotama lieta,
ka no sākuma vajadzēja iet uz augšu. Bet reizi taču
vajadzēja palikt zināmam daudzumam, kas butu ap-
rēķināts mūsu vajadzībām, bet nevis eksportam. Ko
nu mēs redzam? Izgājušā gadā augstskola bij iz-
ziņojusi, ka viņai ir apmēram 1200 vakantas vietas.
Šogad ir izziņots, ka rnusu universitātei vakantu
vietu par visām fakultātēm esot 1430, teiksim 1400.
Ja mēs rēķinam, ka mūsu augstskola ir caurmēra 5

gadīgs kurss, jo dažās fakultātēs ir 4 gadu kurss un
dažās atkal 6 gadu kurssun ja pareizinām 5 ar 14
simtiem, tad mēs varam rēķināt 7000 studentu. Tel-
pas, kas mums ir, tās varbūt ir priekš 2000 studen-
tiem, ja viņiem grib dot cik necik tādu ērtību, kādas
vajadzīgas. Iekārta ir vēl loti nabadzīga un mācības
līdzekli mums ir tikai tie, kas palikuši pāri noveca
politechniskā institūta un ari tas, kaspalcis pāri, ir
loti mazos apmēros un kas tiek iegādāts no jauna, ir
ari smieklīgi maz. To mēs redzam visur. Ja atstātu
kādus pāris tūkstošu studentu, tad ar to varbūt pie-
tiktu Latvijai. Bet sakiet, ko mes darīsim ar tiem
7000? Ir teikts, ka nākošā gada architekturas fakul-
tātē varēs uzņemt 30 studentus. Var but! Šosrad vel
nevienam architektam nav darba Latvija. Filosofi-
jas-filoloģijas fakultātē ir uzņemti 250 studenti. Ko
mēs ar tiem iesāksim — mums vajaga praktiskus
ļaudis. (G. Zemgals no vietas: «Posts jau ir„). In-
ženieru simts. Tā tad mums būšot 100 inženieru.
Tos mēs varēsim varbūt nodarbināt pie Daugavas
kanāla? Kimijas fakultātē 70. Pašlaik mums nav
gandrīz nekur tādas rūpniecības, kur ķimiķus varētu
nodarbināt. Bez tam mums ir daudz kimiķu no ve-
cām paaudzēm, kuri ir bez vietas. Lauksaimniecības
fakultātē ir 180. Tas lai nubūtu, jo mes esam lauk-
saimniecības valsts un kārta pagasta varētu but pa
vienam studētam instruktoram. Tad matemātikas
un dabas zinātņu fakultātē 150, rnechanikas 75. Tā
tad mums būtu vienā kursa 245 tādu, kas saucas par
inženieriem, inženieriem technologiem, inženieriem
kimiķiem u. t. t. 275 tādu iestājušies rnusu augst-
skolā! Medicinas fakultātē 75. Paldies Dievam,
drusku skaits pamazinājies. Es teicu, paldies Die-
vam! Te gan viens teica, ka par maz esot ārstu. Bet
es runāšu, ka mums drīz būs viņu tik daudz, ka ne-
zināsim, kur likt! Zobārstu 25. To varētu but vai-
rāk. Bet nu nāk tautsaimniecības un tiesības zinātņu
fakultātē veseli 400! Priekš kam mums tie 400 viena
kursā? Tie. nāks katru gadu lauka? Vai jus domā-
jiet, ka no veciem katru gadu mirs 200? Ne, varbūt
tikai 20 cilvēku. (Dēķena starpsauciens)._ Priekš
kam tad mēs augstskola viņus laidīsim iekša, ja viņi
negrib beigt? Vai tā ir kāda greznošanas lieta, lai
varētu pateikt vēlāk, es esmu 1—2 gadi studejis,_ka
to senāk dažās aprindās teica: «Es ari esmu studējis
Tērbatā!" Mēs nevaram atļauties sevtadu luksus,
ka lai laistu viņus studēt, greznības deļ. Mes gri-
bam redzēt, ko jauneklis nesīs mājas no_ augstskolas!
Ja mēs ņemam tikai pēc budžeta aprēķina, tad iz-
nāk, ka katrs students izmaksa vairāk ka 20.000
rubļu, vēl nemaz neieskaitot amortizāciju par neku-
stamiem īpašumiem. Tā tad mes droši piemaksājam
klāt savus 2 25.000 rubļu par katru studentu. Un
nu pielaidīsim, lai viņš tur ieiet, apgroza_ s riņķī ap-
kārt un pateic vēlāk: _Es esmu reiz studējis?" Dē-
ķena kungs, to taču jus nevariet atrast par pareizu.
Tā taču ir nenormāla parādība! Tapec to nevar at-
zīt par labu, kā tautsaimniecības fakultāte stāsies
iekšā 400 jaunekļu. Pietiktu droši ar 100! To taču
pierāda ari mazais beidzošo skaits. Nerunāsim par
to vēl šogad. Par to būs jārunā nākošo gadu. Teik-
sim, tagad ir pagājuši tikai 5 gadi no paša sakuma
un tie, kas iestājušies, vel nav tikuši līdz galam. Bet
runāsim par to nākoša gada. Tad teiksim: 6 gadi
ir pagājuši, kur nu jūs esiet? Nevar noliegt, ka no
tiem 400, ko uzņems, varbūt tikai 200 beigs. Kapec
tad mums pārējos 200 ņemt iekša? Vai tas ir vaja-
dzīgs tādēļ, lai — kā ari te Dēķena kungs prātoja,
viņš taču ari runāja visas šīs kreisas daļas vārda —
augstskola nebūtu tikai priekš šauram aprindām, bet
lai būtu īsta tautas universitāte. Es nesaprotu Dē-
ķena kungu, ko viņš ar to domāja. Vai viņš doma,
ka mūsu universitāte ir tautas universitāte? Univer-



343 Latvijas Republikas Saeimas IV. sesijas 11. sēde 1924. gada 16. maijā. 344

sitate taču ir pavisam kas cits. Zem tas mes japro-
tam augstāko zinātnes iestādi, bet tautas universi-
tāte ir zinātnes popularizēšanas iestāde. Mūsu uni-
versitāte taču ir zinātnes izkopšanas un augstākā zi-
nātnes mācības vieta. Tā Ir liela starpība. Tā viena
prasa, lai būtu zināma sagatavošanās un otra saka,
ka iestāties var katrs, kas domā, ka viņš ir sagata-
vojies. Vakar peveda "Felsberga kungs, kā tas bijis
Krievijā. Tagad ari Krievija ir atmetusi agrāko pa-
rašu, ka salaida iekšā visus, kas tikai gribēja, un tad
nu nezināja, ko ar tiem iesākt, jo viņi nevarēja mācī-
bām sekot. Lai varētu nodarboties ar zinātni, va-
jaga būt vispirms labām gara dāvanām. Ne katrs,
kas iedomājas, ka viņš var sasniegt augstāko zināt-
nes pakāpi, var to ari sasniegt, jo gara dāvanas ir ie-
dzimtas. Jūs nevarat nevienam, kam šo gara dā-
vanu nav, tās iedot! Jūs, Bastjāņa kungs, smejaties,
bet tas tā ir! Tad vajaga būt labi sagatavotam, gara
dāvanām vajaga būt izkoptām, vingrinātām, lai va-
rētu nodarboties ar zinātni. Bez tam vajaga būt ari
labai gribai strādāt. Tās ir tās 3 lietas, kas vajadzī-
gas augstskolā. Neviens to nenoliedz, pati dzīve to
viscaur ir pierādījusi. Tas pilnīgi saietas ar visiem
zinātnes likumiem. Ja nu mēs domājam pārvērst
mūsu universitāti par tautas augstskolu, tad apstā-
kļi paliks vēl trakāki. Tautas augstskolas ir laba lie-
ta, bet tās vajaga dibināt ārpusē. Tas ir pavisam kas
cits, kas nestāv nekādā sakarā ar universitāti. Ko
tad jūs domājat, vai tie mācības spēki, lai iet tautā
un tur populārus priekšlasījumus! To viņi pēc ie-
spējas ari dara, bet galvenais viņiem ir nodarboties
ar savu zinātni un savu audzēkņu audzināšanu zi-
nātnes laukā. Bet tad nostādiet viņus tā, ka viņi
spēj to ari darīt. Tagad viņi to nespēj darīt, jo viņi to
nevar panākt ar savu vārdu vien. Viduslaikos gan
tā bij, ka tikai runāja un neko citu vairāk nevaja-
dzēja, visu paspēja tikai ar vārdu vien. Tagad mums
ir pavisam citādi laiki, mēs dodam ~>avisam jaunus
ieročus, visu mūsu jaunlaiku pedagoģiju, simtgadu
techniku, visus atradumus izlietojam ari augstskolā,
lai būtu iespējams visu demonstrēt, parādīt, lai va-
rētu visu uztvert, ne tikai ar ausi, bet ari ar aci, ar
tausti u. t. t. Priekš tam vajadzīga iekārta, rīki, tel-
pas, laboratorijas u. t. t. Dodat to, ja jūs spējat, kaut
vai priekš 50.000, manis pēc kaut vai priekš 100.000,
bet jūs jau nespējiet to dot priekš tiem pašiem 6000
un tomēr sakāt, ka vajaga padarīt augstskolu pieeja-
mu plašākām aprindām. Varbūt tādēļ jāpielaiž uni-
versitātē plašākas aprindas, ka domā, ka tikai se
višķai šķirai tagad priekšroka? Cik es zinu, tad ne-
kādas sevišķas izšķirības nav. Mūsu augstskolā
katrs var tikt iekšā. Viena trešā daļa ir atsvabināta
no maksas, daudzi dabū stipendijas no Kultūras fon-
da, un šai ziņā unversitate nostādīta diezgan labi;
pirms kara nebija nevienas augstskolas, kur tik daudz
butu atsvabināti no maksas. Ja tomēr mūsu studenti
ir spiesti vēl ārpus tam strādāt un pelnīties, tad tā ir
tikai liecība par viņu centību un dūšīgumu. Tas tikai
liecina par viņu labo gribu, darba gribu un viņu kriet-
numu. Viņi ir spiesti strādāt .ārpus augstskolas ne
tapec, ka viņi negrib ko gūt augstskolā, bet tāpēc,
ka nevar gut, ja jāpelnaārpusē. Latvijas jaunā valsts,
Latvijas tauta patiešam nevar sev tādu greznumu un
lepnumu atjauties, kā_tas ir citām lielām, bagātām
tautām. Ari mums jāskatās, vai mēs neesam gri-
bējuši par daudz_plaši to lietu rīkot un vai nebūs vai-
rāk jāiet dzijuma neka plašuma. Tas ir tas pats, ko
teica Felsberga kungs, ka mums nav jāskatās uz
kvantitāti, bet vairāk uz kvalitāti. Tur nav vaino-
jami ne jaunatne, ne ari mācības spēki. Es negribu
vainu pavisam atņemt viņiem. Bet tas nav tas gal-
venais._ Neviens taču nevar noliegt, ka mūsu mācī-
bas speķi ir ideālisti, kas uzupurējas priekš mūsu

augstskolas, jo par to algu, ko jūs maksājiet ^veciem,
kārtīgiem profesoriem, par 17.000 rubļu mēnesī, jūs
taču nevarat prasīt nezin ko. Tur ir ievērojami vīri,
kuriem var būt ari lielas prasības, bet tomēr tie nāk
un strādā mūsu augstskolā, uzupurējas. Tie ir ideā-
listi! Tāpēc nevar šeit nākt un teikt, ka viņi ne-
strādā un dod sliktu piemēru saviem audzēkņiem.
Mēs vainojam vispārīgi visus, bet nevar to taču da-
rīt kāda atsevišķa gadījuma dēļ. Nevar tādas lietas
apgalvot šeit augstā namā, jo tas nāks tautā, to
dzird ari mūsu augstskola. Nav pareizi, ja mēs tā
nopeļam mūsu augstskolu. Mēs nevaram teikt tādas
lietas, kas nav patiesība, par mūsu augstāko gara ie-
stādi. Līdz šim visi atzīst, ka viņa ir stāvējusi, cik
tas mūsu nabadzīgos apstākļos ir iespējams, savos
augstumos. Eņģeļi nekur nav un ari te nebūs, tāpat
ari studentos tādu nav. Tāpat kā senāk studenti ir
visi tādi paši revolucionāri kā vienā, tā otrā ziņā. Tā-
di viņi ir bijuši un tādi viņi ari tagad ir, nevaidami.
Bet jus paskatāties, cik viņi strādā ārpus augstsko-
las! -Tas, ka viņi strādā ari ārpus augstskolas, ari ir
par iemeslu tam, ka darbs ir neauglīgs, ko viņi augst-
skolā strādā. Bet es jau norādīju; kāpēc tas ir ne-
auglīgs. Ari mūsu studentos ir viena otra ļauna pa-
rādība, par ko nevaram priecāties un viņai piekrist,
piem. žūpošana. Tā ir loti peļama lieta, kas pie
mums sastopama, bet kad runāsim pret to, tad ari
nāksim no mūsu puses ar labo priekšzīmi un tad kā
beidzamos, sodīsim šos jaunekļus. Jūs jau ziniet, ka
jums ir vispirms pašiem grūti atsacīties no šīs lietas.
un tāpēc sodīsim viņus ar mēru, un tad mēs redzē-
sim, kas iznāks. Tas būs pavisam citādi. Tagad mēs
paši to vēl uzskatām par smalko toni, no kā nevaram
atsacīties. Kamēr paši tā rīkosimies savos rautos,
kā ari oficieli to lietosim mūsu svētkos, tamēr ari
studenti to uzskatīs par labo un smalko toni. Tas ir
pelams! Es ceru. ka šinī sesijā, kad nāks attiecīgais
likums, mēs to ievērosim. Tur ir tādi panti paredzēti,
kā varētu rīkoties pret šo ļaunumu. Ir vajadzīgs, lai
viņu apkarotu, bet tai lietai ir meklējami daudz dzi-
ļāki iemesli un es negribu teikt, ka taisni Latvijar
augstskolas studenti ir tie vienīgie, ka" dzer. Tas ir
novērojams visā pasaulē. Tā ir pelama parādība,be+
es ceru, ka mēs ari varēsim ar viņu tikt galā, es
ceru. ka mēs viņu varēsim izskaust, bet izskaudī-
sim tikai tad, kad apelēsim pie mūsu jaunatnes la-
bās gribas un viņas ideālisma, bet ne tikai viņu nopel-
sim kā jūs esiet taead to uzsākuši, sacīdami, ka
jaunekli esot izvirtuli, ka viņi nekur nederot u. t. t
Tas ir pedagoģiski atzīts par patiesību, ka tā neko
nevar panākt. Es vēl gribētu teikt dažus vārdus par
musu skolu higiēnisko iekārtu. Par kaut kādu sko-
las higjenu, izņemot varbūt ^ūrn un vēl vienu otru
pilsētu, nevarbūt ne runas mūsu skolā tagad. Higi-
ēniski sanitārā iekārta mūsu skolā ir tagad daudz
sliktāka, nekā pirms kara. Es ar to lietu esmu diez-
gan pazīstams. Es esmu simtiem sko'as Latvijā ap-
skatījis un varu liecināt,ka tagad stāv sliktāki ar šo
lietu, nekā pirms kara. Tagad apstākli ir daudz slik-
tāki, lai gan tagad daudzām'skolām ir ārsts, bet ārsts,
viens pats neko nevar darīt. Es nerunāšu par Rīgu.
Rīga cenšas visu ko darīt,kas iespējams, bet Rīga nav
visa Latvija

^
Mums ir daudz skolas ārpus Rīgas un

tur, kas novērojams? Ja piegriežamies piemēram mū-
su semināriem, tad taču tur vajadzētu pirmā kārtā ko
darīt un piegriezt lielāku vērību kā tai vietai, kur sa-
gatavojam nākošos audzinātājus. Es minēšu sevišķi
vienu pedagoģisko vidusskolu, kuru es nesen aplū-
koju. Man jāteic, ka nevienu skolu es neesmu atstā-
jis tik satriekts, ka šo skolu, tā ir Rēzeknē. Es neru-
nāšu itin neko par pedagogiem, es nevainoju nevienu
no pedagogiem, tie strādā savu darbu ar lielu cen-
tību. Tāpat man jāteic,ka viss audzināšanas mate-
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rials ir veselīgs caur un caur. Es domāju, garīgi un
morāliski veselīgs; tai ziņā viņš ir ļoti simpātisks.
Bet jaapskatāmies, kādas ļr telpas, kur viņi ir iekšā,
tad jāprasa: kas tie var būt par audzinātājiem turp-
māk, ja viņiem nav ne jausmas, kā vajadzētu patie-
sībā but? Kur jauneklis vai jaunava lai var mācīties,
ka skolai jābūt ierīkotai. Jūs prasiet, kāpēc nerīko.
Nu, tāpēc, ka viņai nav līdzekļu. Skola ir ievietota
pilnīgi neiespējamās telpās. Tā ir kāda vasarnīca.
Kāds, osobņaks paņemts un nudomā, ka tur var ierī-
kot skolu, semināru, kur audzēt skolotājus. Skolas
ārsts gan tur viņiem ir, bet viņam ir kauns tur iet
iekšā un tomēr viņš neko nevar darīt. Tā tad nepie-
tiek, ka mēs greznojamies ar to, ka mums ir skolas
ārsti,kas varbūt pirms kara nebij. Visi viņi neko ne-
var līdzēt. Mums vajadzētu skolu ārstu algām izdo-
damo sumu par visu Latviju saņemt kopā un par to
/.auduuzbūvēt vienu*"fabu semināru, lai skolēni mā-
cās, kā vajaga skolā kopt veselību. Tad mēs pada-
rīsim labāku darbu, nekā kad maksājam skolu ārstam,
kurš gan konstatē ļaunumu, aiziet skolā, parausta ple-
cus un tomēr neko nevar līdzēt, sajuzdams tikai savu
nespēku. Pilnīgi velti ir izšķiest to algu, ko mēs skolu
ārstiem maksājam! Redziet, tādi ir tie apstākli, no
kuriem es pievedu tikai vienu, bet es vēl daudz citu
ko esmu redzējis, ne tikai Latgalē vien, bet ari pie
mums. Tur nu mēs ievedām bērnus un turam tos
6 gadus! Paldies, par to! 6 gadusmēs viņus mocām
un slēpjam viņus tur! Mēs izvedam viņus iz atmo-
sfēras, kas viņiem ir mājā, un lai gan ari tur tā ir
slikta, bet tomēr dodam vēl sliktāku un saucam to par
audzināšanas iestādi, gaismas vietu un izglītības
templi! Tas ir izsmiekls, ko mēs darām! Tas tāpēc,
kā es teicu, ka mēs ko par daudz plaši gribam dot.
Mēs nespējam tādu skolu uzcelt. Par to smejas
katrs vienkāršs latvietis, ja kāds mēģina celt lielāku
ēku, nekā tas spēj uzcelt. Tādu iespaidu es esmu
dabūjis ari no mūsu skolas politikas. Mēs esam ie-
devuši darba likumu, tagad valdība viņu ir grozījusi,
redzēdama, ka darba likums nav bijis pareizs un 4
stundu vietā ievedusi 6 stundas, ko pusaudzis drīkstot
strādāt. Bet vidusskolās mēs piespiežam strādāt 7
stundas dienā. Starpība starp pusaudzi, kas iet kaut
kādā darbā par algu un starp to, kas tiek spīdzināts
skolair tā, ka vienā vietā tas audzēknis dabū sa-
maksāt par darbu, bet otrā tam jāpiemaksā klāt. Tai
vienā vietā nostrādā 6 stundas, bet otrā piespiež 7
stundas. Mēs viņu spīdzinām, jo viņam esot jāmāco-
ties! Mēs viņu piespiežam vēl mājās sēdēt 2—3
stundas un varbūt vēl vairāk. Vidēji apdāvinātu bēr-
numēs piespiežam strādāt mājās ap 3—4 stundas pie
grāmatām. Apdāvinātākie — tādu par laimi Latvijā
ir ļoti daudz — 1—2 stundās var veikt savus uzde-
vumus. Bet ja ņem caurmērā, tad apzinīgais bērns
strādā 3—4 stundas, lai varētu sagatavot visu. Bet
ņemiet no tiem, kas ir zem vidēji apdāvinātās pakā-
pes, cik tam jāstrādā? Tas tiek mocīts un spīdzināts!
Bet sirdsapziņa ir ari taču bērnam! Ari tā viņu mo-
ca, ja viņš nevar sekot līdz. Tā ir morāliska spīdzi-
nāšana, ko mēs izdarām savās skolās pie visiem tiem,
kas vidēji apdāvināti un zem vidēji apdāvināti, jo se-
kot līdz var tikai apdāvinātie! Mūsu programa nav
ierīkota pēc spēju caurmēra, bet pēc maksimuma. Ja
skolēnus 7 stundas tur klasē un tad vēl uzdod mājās
mācīties 3—4 stundas, tad tas ir pilnīgi anormali. Es
brīnos, ka tas nav vel saprasts tad, kad par šo jautā-
jumu runā jau darba likums. Ja nu reiz jūs domājat,
kungi, ka fiziskais darbs nogurdina, tad man jāteic,
ka garīgais darbs nenogurdina mazāk; viņš nogur-
dina dažreiz varbūt vēl vairāk. (N. Kalniņa starp-
sauciens.) Tas viss ir skolu uzbūvē un tas nav at-
karīgs no katrreizēja ministra. Ja es te runāju, tad
es nerunāju griezdamies pie kādas atsevišķas mini-

strijas, bet te jāgroza likums un ministrijai jānāk tikai
ar attiecīgiem priekšlikumiem. Mēs izdodam likumus,
bet ministrija ir sabijusies no tiem, viņa ir pat pie-
spiesta pie zemes, jo likums prasa neiespējamas lie-
tas, bet dzīve šīs neiespējamības neatļauj izvest. Tā-
pēc mums ir jāgroza visa mūsu skolu politika. Mēs
nekāda ziņā nevaram palikt pie tagadējās skolu po-
litikas, jo citādi mes samaksāsim par daudz dārgi, ja
mes laika neapķersimies. Tad ari nebūs jānāk te un
jāteic, ka «izglītības līmenis ir daudz vairāk pazemi-
nājies, neka likumdevējs ir gribējis". Uz tā līmeņa,
līdz kuram likumdevējs gribējis dot Latvijai izglītību,
mes acumirklīnemaz nevarēsim viņu pacelt. Varbūt
ka _kādreiz mēs to varēsim pacelt vajadzīgā augstu-
ma, bet līdz šimmēs visi redzam, ka to absolūti nav
iespējams pacelt. Nav vajadzīgo līdzekļu! Un viss
tas taču prasa lielus līdzekļus; ne tikai pirmskola, pa-
matskolas prasa līdzekļus, vidusskola prasa vēl vai-
rāk un sevišķi daudz prasa mūsu augstskola. Bet tos
līdzekļus mums nedod un budžeta komisija šīm vaja-
dzībām līdzekļus strīpo, jo viņai citas lietas ir svarī-
gākas: ir vel citas augstas kultūras iestādes, kuras
viņa doma vjspirma kārtā pabalstīt. Es viņas vārdā
negribu minēt un tas jau ir ļoti teicami, bet vajadzēja
tomēr apsvērt, vai šīs vajadzības ir svarīgākās nekā
rnusu skolas vajadzības. Vai mūsu bērniem nav tie-
sība vairāk prasīt, lai tiem dod izglītību, gara atziņas,
neka lielpilsētasiedzīvotājiem, smalkas dzīves baudī-
tajiem sagada smalkākās kultūras baudas, kādi mūsu
opera, un teātri? Tas jau viss ir ļoti laba lieta, bet
kad mušu bērni smok tumsība, tad nevar gādāt par
to, lai kāda maza augšējā šķira izbauda visus kultūras
labumus, kamēr mes savām skolām nedodam neko.
Par tovaretujoti pārdomāt, vai tas ir pareizi mūsu
politika. Ir vel daudz citas lietas, kur varētu atlici-
nāt, lai varētu dot tur, kur ir vislielākā vajadzība.

Tad kāds vārds par mūsu nacionālo audzināšanu.
Še Dēķena kungs un tāpat vēl viens no iepriekšējiem
runātajiem atļāvās loti stipri uzbrukt mūsu skolu or-
ganizācijām, vilcēniem, skautiem un vanagiem. Par
šīm organizācijām, kuras vēl ir diezgan jaunas, var
jaubut divējas domās it sevišķi par viņu realizēšanu
mušu dzīve. _ Bet lai to varētu saprast, tad mums
pa priekšu jāiepazīstas taču ar tiem pamatiem, uz
kurļem šīs organizācijas ir uzbūvētas. Es katram
runātajam te ieteiktu iepazīties ar šiempamatiem un
tad vel apdomāt, vai ir tādi pārmetumi vietā, kādi
tiek izteikti taisni šīm organizācijām. Man ir tuvu
pazīstamas mūsu skolu organizācijas — skauti. Es
atļaušos jumsnolasīt «skautu likumus". Varbūt jums
tie ir jau pazīstami, zināmi, bet es viņus te tomēr no-
lasīšu, un tad jus redzēsiet, ka tos ari vēl mums der
ieverot un ne tikai skautiem vien. Ja viņu likumi
mums butu zināmi, tad mēs viens otrs te tā nerunātu.
Skautu likumi ir sekošie: «Skauts ir uzticams un
taisns." Ta tad nekas ļauns nav te! «Skauts palīdz
savam tuvākam." (Sauciens pa kreisi: «Tāpat kā
Reinhards!") «Skauts ir draugs visiem citiem skau-
tiem." Es lūdzu taisni šo, kungj/ievērot, jo te ir tā
vieta,kur ta'isni šķiru naidu mēģina izlīdzināt. Katram
skautam ir uzlikts kā lielākais pienākums, lai viņš
butu draugs katram skautam, vai tas būtu nabags vai
barats, strādnieka vai ministra dēls. Visi ir aicināti
but par skautiem! (Sauciens pa kreisi: «Tāpat kā
visi var but par kristīgiem!") Nevienam tas nav
liegts. Tās organizācijas ir labprātīgas, brīvas. Tā-
pat kā katrs var būt nedzērājs, tā tas var būt ari
skauts, un neviens nepiespiež palikt kādu par nedzē-
rāju, tāpat kā nepiespiež palikt par skautu. (Sau-
ciens pa kreisi: «Visi tie var būt par fašistiem ar!")
«Skauts bez pretrunas izpilda savu vecāku un priekš-
nieku pavēles. Skauts modrs ari grūtībās. Skauts
ir pieklājīgs. Skauts nav izšķērdīgs." Bet tad nāk
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viena vieta, kas nepatiks kresiem, kuras dēļ no šī
katedra saceļ skautiem neslavu, tā ir tā, kura skan:
«Skauts pilda savu pienākumu pret Dievu un cilvē-
ku". Tad: Skauts ir kustoņu draugs". Jūs redzat,
ka tas vislatviskākais, kas tik vien var būt, ir taisni
skauts, jo mūsu latviešu dainās nekas nav apdziedāts
tik skaisti, kā taisni bērnu attiecības pret kustoņiem.
Palasāties tur, kungi, tad jūs sapratīsiet šo teicienu:
«Skauts ir kustoņu draugs". Jūs neatradīsiet šī tei-
kuma skaistāku cildināšanu nekur citur, kā taisni
mūsu tautā. Vēl es jums pievedīšu skautu zvērestu.
Ari tas satur tādu vietu, kuras dēļ no šī katedra runā
ļauni par skautiem. Skautu svinīgais solījums skan
ta: «Ar goda vārdu solos, ka visiem spēkiem pūlē-
šos izpildīt savu pienākumu pret Dievu un Latvijas
valsti, palīdzēt līdzcilvēkiem katrā laikā un izpildīt
skautu likumus." Šos skautu likumus es jums jau
nolasīju un viņu zvērestā ir vārdi: «Dievs" un «Latvi-
ja". Tas pats vārds «Latvija", ko jūs lasiet te uz
augsta nama sienas pirmā galda kā pirmo! Un tas
ir tas, kas internacionalistam šķiet nav patīkams, Dē-
ķena kungs! _ lā, jā, tas Dievs jums ariinav patīkams.
Bet es Jus ļudzu, Dēķena kungs, ievērot, ka skau-
tam ir vel kāds galvenais likums, proti, ka viņš būtu

, tīrs vārdos, domas un darbos! Mums visiem jāmācas
vel no skautiem, lai ari mēs būtu tādi pat tīri vārdos,
domas un darbos!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rainim.
J. Rainis (sociāldemokrāts): Mani kungi! Šī

gada budžeta debates ļr diezgan veicīgas, viņas, var-
'/")f?but> tikai Pēdējās sēdēs sāk iet drusku garumā, bet

visumair jāatzīst par veicīgām. Tas rāda tikai, ka
visa rnusu dzīve sak ievirzīties normālas sliedēs, un
ka dzīve iet uz demokrātisko pusi, kur liela loma pie-
krīt ari pilsonībai, cik tāļ tā ir demokrātiska. Šinīs
debates bij viscaur tonis loti piemīlīgs, ko var saukt
par demokratisku,_tikai vakar šo toni noskaņoja uz
citu pusi viens laba spārna deputāts. Man liekas, ka
viņam bija iespaids tai ziņā, ka viņa tonim sāka sekot
ari citi deputāti, kuri jau bija savas domas izteikuši
un tad nāca otrreiz un noskaņotāki izteica savas do-
mas cita tonī, kuru es nevaru saukt par sevišķi de-
mokrātisku.

Par izglītības ministrijas sevišķiem uzdevumiem
mans frakcijas biedrs un draugs, Dēķens, kā jau vien-
mēr, ta ari šoreiz sniedza loti izsmeļošu un sīku pār-
skatu._ Pie ta es negribu pakavēties, negribu to pa-
pļldinat, bet gribtt_ tikai taļsīt zināmus slēdzienus,
kādi no šīm debatēm izrietējuši. Mēs savas budže-
ta dienas uzskatam ka pārskatu par visas valsts
dzīvi un sevišķi par valsts saimniecisko dzīvi. Par
rnusu valsts un tautas garīgo dzīvi mēs dodam pār-
skatu pie izglītības ministrijas budžeta. Būtu ļoti vē-
lams, ka mes šo ceļu ietu tālāk un piegrieztu lielāku
vērību tautas kultūrai. Mēs gribam savu darba mi-
nistriju pārveidot par tautas labklājības ministriju.
Tāpat mums izglītības ministriju vajadzētu paplaši-
nāt tai ziņa, ka mesviņu pārveidotu par visastautas
kulturelās un labklājības iestādi visā pilnībā. Es
vispirms gribu teikt dažus vārdus par izglītību šau-rāka nozīme. Te mums krīt acīs tas apstāklis, ka iz-
glītības izdevumu budžets navpārāk liels un šinī gadā
nav pat augstāks ka iepriekšēja, viņš pat samazinā-
jies, lai gan ne daudz, bet tomēr samazinājies. Bez
tam budžeta procents izglītībai ir samērā loti zems,
6 līdz 8 procentes no visa budžeta, kamēr tai zemē.
kura ir mana otra dziamtene — Šveicē— tas iet pāri
30% no visiem izdevumiem priekš tautas izglītības.
Mums te daudz ko darīt. Otrs, kas varbūt krīt acīspie budžeta, ir tas, uz ko aizrādīja mans frakcijas
biedrs Dēķens, ka lielāka gādība ir vērsta uz augstā-
ko izglītību un mazāk uz zemāko izglītību. Te bija

piemērs par izglītības vīru, un te gandrīz visi runāja
par viņa apģērbu. Reiz par to vīru šeit runā, es ari

, gribu teikt, ka mums viņam nevajaga noņemt viņa
spožo cepuri, lai tā spožā cepure paliek, bet mēs vē-
lētos, ka viņš būtu pienācīgi apģērts viscauri un lai
kājas viņam nebūtu basas, par ko te tika runāts, jo
augstāko izglītību mēs ari no savas puses turam ļoti
augstu, mēs nedomājam šo augstāko izglītību paze-
mināt, bet mēs gribam visu tautu pacelt līdz šim
augstākam stāvoklim. Šinī budžetā uzkrīt tas, ka
zināmā mērā lielāka labvēlība tiek izrādīta turīgām
šķiram un mazāka mazāk turīgām. Tas ir apstāklis,
kurš runā pretim mūsu demokrātismam, uz kuru va-
ram vienīgi balstīties un pastāvēt. Ir daudz nevēla-
mas parādības šinī ziņā. Piemēram gribu aizrādīt,
ka pati augstskola ir ar laiku vienmēr mazāk pieeja-
ma mazāk turīgām šķirām. Es negribu teikt, ka ar
nodomu tas tiek darīts, bet visādā ziņā ir nomanāma
tendence, darīt to mazāk iespējamu mazturīgām šķi-
ram tikt iekša augstskolā. Piemēram loti liela dala,
varbūt vairāk ka puse, dažus gadus atpakaļ bij tādi,
kuri paši sev pelnīja uzturu un apmeklēja augstskolu.
Toreiz viņi to spēja, jo augstskola bij tā ierīkota, ka
ari citur nodarbinātie varejaapmeklēt savas lekcijas,
bet tagad tas vairs nav iespējams. Var būt students
tikai tas, kas ir pietiekoši bagāts, lai varētu iztikt bez
uztura pelnīšanas. Ta ir tikai maza ilustrācija, bet
zīmīga viņa ir. No šī viegli pāriet uz otru punktu,
par ko es minēju, t. i .uz vispārējo mūsu sabiedrisko
etiķu. Man liekas, ka par sabiedrisko etiķu būtu jā-
runā pie tautas kultūras un te ir tā pati parādība, ka
tas šķiras, kuras ir turīgākas, turēdamas valdības
grožus savas rokas,_gādā vairāk priekš sevis, nekā
visas tautas interesēm. Tad, sevišķi tiek Cienīta
rupja vara, fiziska vara un sakarā ar to stāv vispārē-
ja tikumiska pagrimšana. Tādas parādības ir jāat-
zīst par kara sekām un diemžēl tās turpinās vēl ta-
gad. Šīs parādības krīt acīs sevišķi tiem, kuri nāk
no ārienes, sevišķi dzeršana — te ienākot sitas pretī
alkohola smaka. Loti apsveicams ir, ka Saeima ta-
gad grļb ņemt to lietu savās rokās un es ceru, ka
viņaibus panākumi pie alkohola apkarošanas, ka viņa
izstrādās likumu, kas pilnīgi aizliegs alkohola lieto-
šanu. Sī alkohola lietošana it sevišķi spilgti manāma
pie rnusu jaunas paaudzes, pie studējošās paaudzes.
Gan saka, ka vairāk šeit vainojama vecā paaudze.
Es negribu noliegt vecās paaudzes vainu, bet jaunai
paaudzei, sevišķi augstāk izglītotai vajadzēja būt ši-
nī ziņa priekšzīmīgai priekš vecās paaudzes un ari
priekš vel jaunākas paaudzse. Diemžēl tas nav no-
ticis. Cerēsim, ka tas labosies.

Tad vel viena kaitīga parādība, tā sauktie loto
klubi. Jau pats par sevijas jēdziens — loto klubs —
ir tik nejēdzīgs kulturelā valstī, ka par viņu nemaz
nevar runāt, bet vel ļaunāki, ja šos loto klubus ņem
savas rokas latviešu inteliģence. Tā ir apkaunojoša
parādība, ka pļemeram, latviešu rakstnieku biedrī-
bas, dažādas mākslas biedrības piedalās pie loto klu-
bu ienākumu saņemšanas. Ja ari ienākumi no šiem
loto klubiem tiek izlietoti grāmatu izdošanai, tad to-
mēr šīs_gramatas_ ir izdotas ar naudu, kura nav labā
ceļa ienākusi. Ta parādība ir ļoti nevēlama un vaina
krīt uz inteliģenci. Ja ar to tiek inteliģences līdzekļi
pavairotķ tad tas pats par sevi nedara godu valstij,
kad uz tādiem līdzekļiem vajaga cerēt. Šie līdzekli
gādājami citāda veida un valstij un tautai jāatsvabi-
nās no šī kauna traipa.

Ar varas dievināšanu stāv sakarā ari fašisms.
Ari ta ir tāda parādība, par kuru izglītotā zemē neva-
jadzēja but runaVaras dievināšana pamanāma ne
tikai saimnieciska sabiedrība, bet ari garīgā sabiedrī-
ba. Mums varas cienīšana ir parasta ari presē. In-
teliģences spēks pastāv viņas garā, tā tad viņas iero-



349 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 11. sēde 1924. gada 16. maijā. 35Č_

či un līdzekļi ir tikai garīgi un ne varas līdzekļi. Lie-
la kļūda ir tā,ka ari mūsu politiskas partijas, varbūt
viena no iespaidīgākam partijām, rnusu zemnieku
savienība, kā ari tā ir atteikusies no vienas daļas de-
mokrātisko principu un runāja šeit jau par demokrā-
tijas aprobežošanu. Šeit man par lielu nožēlošanu
bija jādzird, ka nevarot ņemt demokrātiju ka mērķi
pašu par sevi; demokrātija nevarot but tikai mērķis
pats par sevi, bet kā līdzeklis labklājībai. Tādam
vārdam nevajadzēja but vietas šeit Saeima un neva-
jadzēja būt vietā vēl tai partijai, kuru eska iespaidī-
gu partiju stādu augstu, kura priekš Latvijas nodibi-
nāšanas ir daudz darījusi; viņa darītu vel vairāk, ja
viņa paliktu pie veciem demokrātiskiem principiem.
Tad tālāk, runājot par rnusu sabiedrisko morāli, man
ir jāizšķir, jautājums, ka rnusu sabiedrība izturas pret
mūsu cittautiešiem,kādas ir rnusu šķiru savstarpējas
attiecības, kādas ir šīs attiecības pret rnusu tautas
vienu daļu, kuri jau caur vēsturi ir nostādīti drusku
citādā stāvoklī nekā pārējie Latvijas pilsoņļ,ka mes
izturamies pret minoritātēm._ Visa visuma jāsaka,
ka minoritatu stāvoklis Latvija ir tāds, kādam viņam
ir jābūt, ir piemērots tam, kas tiek prasīts ar likumu
no Tautu ligas un varbūt rnusu minoritateni stāvoklis
šeit labāks, nekā citur kur un nebūtu viņam pietie-
koša iemesla žēloties. Bet te jātaisa mums mazs
ierobežojums,ka mums ir viena nevēlama parādība—
antisemītisms, un šis antisemļtisms ir radies_ paša
pēdējā laikā, jo vēl pirms rnusu valsts dibināšanas
ne mūsu literatūrā, nemusu sabiedrība vards_ „žīds"
nebija nekāds kauna vārds, ar kuru gribētu kādu ap-
vainot. Ņemat mūsu Blaumani, Alļunanu. Tie uz-
skata žīdus par ļoti simpātiskiem. Žīds nav tāds,
kuru latvju tauta nicinātu; viņš ir tas, kas bļeži vien
ir komiska persona, bet komiska laba ziņa, tagad
tāds uzskats nav. Tagad tiešam nevar teikt «žīds"
un ar to nedomāt kaut ko ļaunu, un tagad mums jau
jāsaka «ebrejs", lai izteiktu cienību pret to šķiru, kura
ari skaitās par mūsu līdzpilsoņiem. Es negributeikt,
ka visa tauta būtu tādos ieskatos. Bet atkal jāsaka
par nožēlošanu, ka šī tendence — attiekties nehumāni
pret vienu tautas daļu ir taisni rnusu izglītotākas
šķirās. Ir vēl viena tauta, kura nav izpelnījusies pie
mums labvēlību. Tie ir baltkrievi, par kuriem te tika
runāts. Te man tūlīt jāsaka, ka šogad attiecībasvis-
maz Saeimā, nav tik asas pret baltkrieviem, ka tas
bija agrāk. Principielie ļebildumi pret šīs tautas pa-
stāvēšanu, kādi bija agrāk, kad nogāja pat līdz tam,
ka noliedza viņas esamību, tādi tagad nav dzirdami.
Tagad atzīst viņus par lļdzpilsoņiem, tikai saka, ka
varbūt viņi savās robežās plašāki izpletušies, neka
tiem patiesībā pienāktos, ka viņi varbūt par daudz
līdzekļus saņēmuši, kādi tiem nepienāktos. 'Šie ir
sīkāki iebildumi. Tie vairs nav principieliiebildumi.
Bet cīņa protams nav grimusi. Cīņa ir pārnesta uz
citu lauku, uz vietējo intrigu lauku. Ta ir atkal ne-
vēlama parādība. Vietējas intrigas īsi pļrms šī bu-
džeta debatēm bija loti spilgtas. Viņas gāja tik tālu,
ka notika vairāku kultureli nevainīgu skolas darbi-
nieku apcietināšana uz tādu apvainojumu pamata,
kuri pašā princļpā izlikās par pilnīgi neticamiem. Bet
lieta vēl ir tiesā un par to ir grūti runāt. Es gribu
tikai nedaudz piemērus aizķert un runāt piemēram
par to nelaimīgo ģeografijasgramatu,par ko te daudz
ir runāts, kura it ka esot mēģinājums pie mums pro-
pagandēt baltkrievu valsts nodibināšanu, vismaz
vienas viņas dalās nodibināšanu pie mums Latvija
un vienas Latvijas dalās atraušanu. Tikai nelaime ir
tā, ka apvainotāji īstilabi nezin, kāda veida notiks
šī atraušana un kas būs atrāvēji. Saka, ka tie ir
komunisti, bet turpat blakus saka, katie ir monar-
ķisti. Kad prasa pēc paskaidrojuma, ka tas ir sapro-
tams, tad saka, ka pa priekšu atraušot nost komunisti

i

un pievienošot pie padomju Krievijas un tad velak
padomju Krievija palikšot par monarķiju. Baltkrievi
paši loti brīnās par tādiem saviem lieliem speķiem.
Viņi nebūt tādu spēku nejūtās, ka varētu apgāzt pa-
domju Krieviju un nodibināt tur monarķiju. Visi šie
garīgie darbinieki tiešām tādu deviņvīru speķu sevī
nejūt. Šie manevri nav nekas vairāk ka manevri
debatēm, varbūt, manevri ar nolūku atraut līdzekļus
baltkrievu skolu nodaļai, lai tos nodotu vai_nu polu
vai krievu nodaļai. Tāds, varbūt, ir tas sīkākais no-
lūks. Bet šie nolūki ir tik sīki. ka runāt par viņiem
nopietni un uztraukties nav vērts. Baltkrievi, ka
viņi paši saka, ir atraduši pie mums to vienīgo vietu,
kur viņi var izkopt savu kultūru netraucēti. Tādas
vietas viņiem nav ne Krievijā, ne Polija, un viņi ir
laimīgi, ka ir viens kulturels sturitis,_ kur viņi var
darboties tādā laukā,kādā mēs darbojamies tautiskas
atmodas laikmetā gadus 40—50 atpakaļ. Te gribu
minēt vēl vienu lietu. Tika aizrādīts, ka baltkrievi
paši nemaz nerūpējoties par to, lai tas nederīgas
ģeogrāfijas grāmatas vietā ievestu kādu citu. Teica,
ka varot izdot mazu brošuriņu, kas aptvertu tikai
Latvijas ģeogrāfiju vien. Es dzirdēju no baltkrie-
viem, ka tāds projekts jau ir bijis, laļkam tiek aritur-
pināts un varbūt šo pašu rudeni būs izvests, ta ka
skolās varēs ievest šādu mazu brošuriņu, kas, neat-
karīgi no citiem apstākļiem, interesētos tikai par
Latviju no Latvijas pašas redzes stāvokļa. Tā grā-
mata, par kuru te runāja, nemaz nav tļk ļauna, ka te
par viņu izteicās. Bez tam viņa nebūt nav ievesta
baltkrievu skolās; viņa nav -mācības grāmata. Kad
runājam par mūsu sabiedrisko etiķu un aizrādām uz
attiecībām pret līdzpilsoņiem no citas tautības, tad
jārunā ari par attiecībām pret citām šķirām un to
Latvijas tautas daļu,kura ir augusi vēsturiski citādos
apstākļos. Par šķirām runājot, jāsaka,ka atkal mūsu
demokrātija, sevišķi viņas inteliģentā dala,_nav gā-
jusi pa vēlamo demokrātisma ceļu, nav gājusi vis-
maz tik stingri, kā tas būtu vajadzīgs. Plaisa starp
šķirām, starp divām šķirām, kas tagad ir tās galve-
nās, tiek paplašināta, varbūt, mākslīgi, ja ari varbūt
bez nolūka, tomēr tas tiek darīts mākslīgi. Uz to
ved jau tas, ka pats saimniecības budžets ir noska-
ņots gandrīz uz šķiru principa un noskaņots tā, ka
bagātākās šķiras ņem sev lauvas daļu, tādēļ ka vi-
ņām rokās ir zimogi, vai kā vāciets saka «kam krusts
ir, tas sevi svētī". Tas tikai pavairo šķiru plaisu.
Izglītība, kura šķiru plaisu ,mēdz aizpildīt, vienmēr
nonāk pie tā, ka šķiru plaisa vēl vairāk pavairojas.
Tagad augstskolas izglītība ir tāda, ka viņa nav vairs
visiem sasniedzama, kaut gan vajadzētu būt mērķim
tādam, lai tā būtu visiem sasniedzama. Mūsu šķiru
attiecības nav vairs tik labas, kādām tām vajadzētu
būt. Te sevišķi liela vaina liekama uz mūsu presi.
Prese, kura ir sabiedriskas ētikas turētāja, jāsaka,
ka tā noiet no šiem principiem. Tā ir nožēlojama pa-
rādība visas tautas dzīvē. Par mūsu presi gribētos
teikt to, ka viņa tautas starpā ieņem sevišķi nelab-
vēlīgu stāvokli. Ir diemžēl preses, kuras stāv vēl
zemāk, bet es nevaru teikt, ka mūsu preses stāvētu
augsti. Preses augstais stāvoklis, kāds tas agrākos
laikos bija, tagad sāk grimt. Atkal nav jāsaprot tā,
ka es visu presi vainoju. Ir viena preses daļa, kurai
sevišķi piekrīt šī vaina un šīs preses nelabvēlīgais
tonis, tas, diemžēl, dara iespaidu uz citu presi. Tas
atkal nav labi. Ja min par sabiedrisko etiķu un at-
tiecībām pret līdzpilsoņiem, tad man jāmin ari par
attiecībām Latgalē, pret latgaļiem. Mēs nevaram
teikt: brāli latgali, mēs esam viena miesa. Vēstu-
riski mēs esam tikai drusku attālāku tikuši viens no
otra, bet patiesībā mēs esam viens un tas pats. Te
man jāsaka, pārmetums visai mūsu sabiedrībai, ka
viņas etiķa nestāv pietiekošā augstuma, jo rnusu
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etiķa un attiecības pret latgaļiem nav tik smalkjūtī-
gas, kādām tām vajadzētu būt. Te nepietiek ar to
vien, ka ir labas attiecības, bet vajaga būt ari smalk-
jūtīgāmattiecībām. Mēs, diemžēl, neesam tik smalk-
jūtīgi, kā tam vajadzētu būt. Tas visgrūtāk! sajū-
tams pašā Latgalē. No mums baltiešiem un Latgali
iet elementi, kas nav vislabākie pašā Baltijā. Visi
pie mums spiežas uz Rīgu vai uz citiem kultūras
centriem. Uz Latgali, kura stāv tālu no kultūras
centriem, aiziet tikai tie, kuriem šeitnav vietas. Kas
šeit izrādās par nespēcīgiem, tie tur ir diezgan labi.
Tas ir loti nožēlojami, bet labot tur tagad neko daudz
nevar. Labot var gan pie tās labākās dalās, kas šeit
ir palikusi, kas šeit uzstājās kā mūsu garīgās dzīves
reprezentētāji. Te vajadzētu pret latgaļiem izturē-
ties citādi. Vajadzētu izzust tam vārdam, kurš tik
daudz rūgtuma ienesis, kurš tik stipri mūsu attiecī-
bas pasliktinājis. Es to vārdu pat negribu minēt šinī
vietā, āūs to vārdu diemžēl ziniet. Tam vārdam
vajadzētu izzust. Un mums taču ir paraugi, kā šais
lietās turēties. Piemēram, mēs tagad saucam savus
kaimiņus igauņus, valsti ne vairs par Igauniju, bet
saucam par Estiju, mēs viņus saucam par ēstiem un
tas vārds ievests ne tikai kā diplomātisks vārds, ne
aiz diplomātiskiem iemesliem, bet pati sabiedrība sa-
pratusi, ka agrākām vārdam — igauņi — bija zināma
pieskaņakura nebija labvēlīga un mēs esam no tās
atsvabinājušies, esam tapuši smalkjūtīgi pret pašu
lietu. _ Mes saucam viņus par ēstiem. Tas pats at-
tiecināms uz lietuviešiem. Mēs nesaucam vairs —
leiši. Es pats nekad nebiju domājis vārdu leiši kaut
kāda ļauna nozīmē, bet tagad visa sabiedrība runā
par lietuviešiem, nerunā vairs leiši. Un tas loti at-
maksāsies priekš garīgās tuvināšanās. Kādēļ mums
to pašu nepielietot pie latgaļiem? Pret viņiem mums
tikpat smalkjūtīgiem vajadzētu būt. Tas vēl nebūtu
viss, ko gribētu teikt._ Gribētu vēl teikt, ka mēs pā-
rak maz kulturelā ziņā tuvinājāmies ar Latgali. Cik
daudz mums zļnāms no viņas kultūras, no viņas lite-
ratūras? Ir tāda un mēs viņu nezinām, ir vēsture
Latgalei, mes pat to nepazīstam, ir uzglabājušāsLat-
gale tautas dziesmas, tautas garīgās mantas, kuras
ļoti labivar papildināt mūsu bagāto krājumu. Mēs
par viņam tagad sakām rūpēties, bet man liekas,
diezgan maz rūpējamies un jāatzīst tie pārmetumi,
kuri te izteikti no mūsu labajiem kolēģiem, ka krediti
priekš Latgales ir mazi. Es atzīstu viņu ieskatus,
tikai nevelētos, ka viņi paši to saka, ka aiz ļaunprā-
tības līdzekļi nebūtu atvēlēti. Man liekas, ka ļaun-
prātības pie līdzekļu neatvēlēšanas nav. Es esmu
pārliecināts, ka loti labi mēs ietu latgaļiem pretim, ja
mums butu pietiekoši līdzekli. Bet ka maz viņiem
atvēlēts, tas ari taisnība. Tāpat es gribētu teikt par
rnusu citiem cittautiešiem, mūsu līdzpilsoņiem. Ari
tos mes ļoti maz pazīstam. Kādas mums ir piemē-
ram attiecības ar vāciešiems. Mēs dzīvojam divi
tautas blakus vistuvākā kopībā, un tomēr mēš viens
par otru neko nezinām. Ja ir kādas garīgas parādī-
bas, piemēram teātru izrādes vāciešiem, tad latvieši
tur gandrīz nekad neiet. Ir gan attiecīgi sludināju-
mi laikrakstos, redakcijas aizrādījumi par izrādēm
un tas ir viss. Tas pats ir sakāms ari attiecībā uz
krievu tautību un tas pats ari par citām tautībām.
Mums nav nekādas kopības. Tas ir jāsaka ari par
ebrejiem. Ko mes zinām par viņu garīgo dzīvi? Mēs
zinām tik daudz, cik_avīzes par to raksta. Tāpat —
ko zin ebreji par mūsu dzīvi. Te ir jāsaka, varbūt,
ka ebreji par mums zin_vairāk, nekā mēs par viņiem.
Tas ari ir tāds fakts, kādam nevajadzētu būt. Mums
vajadzētu tuvāk sadzīvoties un tas ir iespējams taisnigarīga laukā. Šis jautājums nav tik vienaldzīgs, kā
viņš izliekas, viņam ir dziļš pamats, ne tikai garīgs,
bet ari ekonomisks, jo garīga dzīve stāv tuvāk kā
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ekonomiskā, un garīgā dzīve dara iespaidu uz ekono-
misko. Ja mēs garīgā dzīvē tuvosimies, tad mēs
ari ekonomiski tuvosimies. Mēs tik bieži sūdzamies,
ka vācieši ved atsevišķu politiku un viena daļa mēs
pārmetām, ka viņi neinteresējas par Latvijas valsti
kā tādu. Bet vai mēs esam pietiekošā mērā centu-
šies viņus ieinteresēt? Tas pats attiecas uz visām
citām tautībām. Mēs gan bieži svinam visādus rau-
tus, visādus svētkus ar mūsu tuvākiem un tālākiem
kaimiņiem, bet ari tepat, skatoties dziļāk, iznāk tā,
ka rauti, kuri tiek svinēti, gan ir labi apmeklēti, par
tiem visi runā, bet kad šie cittautieši nāk ar savas
garīgās dzīves parādībām, tad ir bijuši tādi fakti, ka
koncerts no mūsu draugiem kaimiņiem sarīkots, tiek
apmeklēts gluži nepietiekoši; teātra izrādes tāpat ap-
meklētas nepietiekoši. Mums nav pietiekoši intere-
ses, nav pietiekoši garīgas intereses. Mēs interesē-
jamiestik daudz, cik ir šīsparādības ārējas, bet iekšē-
ji mazāk. Kad mums ir jāprasa garīgā līdzdalība, tad
mes izrādāmies nepietiekoši sagatavoti priekš tam.
Šis dzīves ārišķīgums ir viens no mūsu netikumiem.
Ja mums tagad Eiropas kultūra vairāk pieietama, ja
mums celi brīvi uz Eiropu, tad mēs redzam, ka mēs
piesavināmies no Eiropas taisni viņas ārējās parādī-
bas. Taisniārējā tērpā mēs sekojam Eiropas kultū-
rai, bet Iekšēji mēs esam vēl pa pusei aziati. (Starp-
sauciens.) Es nezinu, vai Skalbes kungam būtu pie-
rādījums tam, ko viņš saka. Man liekas, ka Skalbes
kungs nav īstais eiropietis. Tad man jāpāriet uz to
parādību, kur savilkti visi mūsu garīgā budžeta iz-
nākumi, visas mūsu garīgās dzīves rezultāti, pļe ra-
došā darba. Kā stāv ar radošo darbu pie
mums? Kā stāv ar tiem apstākļiem, kādos viņš
notiek, jo radošais darbs katrā tautā ir tas augstā-
kais darbs, kurš noteic tautas fizionomiju, kas dara
tautu par tautu un dod ne tikai tagadni, bet ari nā-
kotni, jo tautas fizionomija ir paliekoša, nevis viņas
materiālais stāvoklis. Kā stāv ar mūsu radošo
darbu? Man bieži nācies par to runāt, cik loti
grūti apstākļi te ir. Viens no mūsu ievērojamiem
māksliniekiem, kāds gleznotājs, teica, ka būt par
gleznotāju, no tā gribēt eksistēt, tā ir laimes spēle.
Viņš taisni to vārdu minēja. Mākslinieku stāvoklis
pie mums nav vieglais. Ja saka, ka mēs vēl esam
nepietiekoši bagāta tauta, bet tomēr mūsu buržuāzija
ir tik bagāta, ka viņas bagātības parādās jau pie
mums muitas indeksos, bet viņa neparādās mūsu
mākslas pabalstīšanā. Varbūt viens otrs no pilso-
ņiem jau tagad pabalsta mūsu mākslu, bet diemžēl
lielākā dala tiek uzturēta vienīgi no valsts līdzekļiem.
Valsts nevar daudz darīt. Še būtu pilsoņu pienā-
kumspalīdzēt, javiņi grib saukties par demokrātiem.
Piemēram Atēnās bija tā, ka visu mākslu pilsoņi tu-
rēja uz saviem pleciem un valstij neko nepienācās
maksāt. Tas nu būtu tas ideāls ari mums, bet no tā
mes vel esam tālu. Tad, jāmin vēl viens otrs spilgts
piemers, _kāds_ ir mūsu mākslinieku stāvoklis ne tikai
materiālā ziņā, bet ari garīgā ziņā. Es domāju, vi-
siem vel ir atmiņa tā Odiseja, kādu izbaudīja viens
no rnusu pirmiern māksliniekiem, Alfrēds Kalniņa
kungs. Viņš cīnījās pret studentiem, pret vienu stu-
dentu korporāciju, un šo cīņu, kura vilkās loti ilgi,
vļņšpazaudēja unpazaudēja tāpēc, ka sabiedrība ne-
nāca viņam palīga; sabiedriskā etiķa bija tik zema,
ka viņa_ pilnīgi dļbinātās prasības nepabalstīja. Tas
ir piemērs, ka mususabiedriskā etiķa mākslas dzīvē
radošo darbu nenostāda tādāvietā, kādā viņam jābūt.
Te jāpiemin tas, ka rnusu mākslas iestādes tagad ar-
vien plašāki ir pieejamas ari tautas lielākai daļai, bet
ari šeit vel par maz ir darīts. Mums nav ne tautas
konservatorijas, mums nav ne tautas akadēmijas, ne
tautas nama, ne tautas augstskolu, nav pietiekoši tau-
tas teātru. Priekšrunātājs teica, ka nevajaga tik
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daudz gādāt par operu pārnacionāliem teātriem, bet
gādāt par to, lai tautasplašākas masas tiktu tiem klāt.
Tas ir pilnīgi mūsu ieskats, un no rnusu puses,_no rnusu
aprindām jau priekš šīs runas cenšas dibināt tautas
teātrus. Otrkārt, tiklab Nacionalaļs teatrs, ka Nacio-
nālā opera un konservatorija, gada cik vien spēj par
to, lai plašām masām butu pieejami šīs mākslas bau-
dījumi. Tamdēļ ir tik lielas piemaksas no valsts pu-
ses i teātriem, i operai. Tas ir tapec, ka šīs nav pri-
vātas peļņas iestādes; bet, varētu teikt, liela mēra lab-
darības iestādes mūsu tautas mākslinieciskai audzi-
nāšanai. Jāņem vērā tas, ka liela dala no šīm izrā-
dēm ir tā saucamās Ietas izrādes un iet_par labu tau-
tai; bet līdzekli ir vel nepietiekoši. Tadel butu ve-
ļams, lai ari tautas teātriem budžeta kaut kas tiktu pa.
redzēts. Tad vēl ir atzīts, ka rnusu skatuves mākslas
veicināšanai ir nepieciešams dibināt skatuves māk-
slas skolu. Likums par to ir izdots jau gadus divus
atpakaļ, bet skola nav tikusi un nevar tikt nodibināta
tādēļ, ka nav līdzekļu. Pat tāda gadījuma, kur prin-
cips jauatzīts, kur izdots jau ari attiecīgs likums, pat
tur mums nav pietiekoši līdzekļu priekš mākslas ie-
stādēm. Pie šīm budžeta debatēm vajadzētu ari dot
pārskatu par mūsu garīgo_ dzīvk ne tikai par saim-
niecisko dzīvi vien, bet tāds mēģinājums nav bļjis.
Man viņu izdarīt .nepienākas. Bet vajadzīgs tas butu,
jo mūsu tautas vietnieki par tautas garīgo dzīvi ļr
diezgan maz informēti. Viņiem pašiem, cik dzirdē-
jām, nav laika apmeklēt mākslas iestādes un citādi
viņi par to nav diezgan ieinteresēti. Ieinteresēti ļr
tikai tie, kam ir jānodarbojasizglītības nodaļa. Pē-
dējā laikā Nacionālais teatrs sarīkoja piemēram «Kal-
na" izrādi par godu Baironam, kura vārds diemžēl
nav pietiekoši pazīstams pie mums, bet kuram vaja-
dzēja būt ļoti pazīstamam. Mes sarīkojam 100 gadu
jubilejas atmiņas dienu. Mes uzaicinājām ari Angli-
jas priekšstāvjus. Tie ieradās teātrī pilna sastāva un
redzēja, ka valdības ložas,kas ir taisni pretim viņiem,
ir galīgi tukšas. Pat tie kungi, kuriem tur pec amata
vajadzēja būt, nebija atnākuši. Viņi nebija turējuši
par vajadzīgu tur būt. Ta ir tikai maza ilustrācija.
Es nevainoju to, es nesaku, ka tas butu liela vaina.
Es ņemu tikai to kā piemēru, bet zīmīgs tas tomēr ir.
Man liekas,ka tie kungi, _kas neatnāca, turēja par ie-
spējamu neatnākt, neturētu gan par neiespējamu ne-
atnākt uzkaut kādu rautu, kādiem skautiem, vai tam-
līdzīgām iestādēm. Uz kādu rautu, jubileju, tur gan
viņi būtu. Bet kad jāatnāk Baironu cildinat,_kad jā-
atnāk un varbūt ar šo mazo demonstrāciju jāuzsver,
ka mēs esam draudzīgi pret lielo angļu tautu, tad te
viņi uzskata, ka nav nepieciešams ierasties. Es gribu
aizrādīt uz to, ka šis uzskats laikam gan ir dziļi paša
dzīvē, ka garīgās dzīves parādības nav tik svarīgas
valsts dzīvē, kā tādas, kuras es negribētu saukt par
garīgām parādībām. Vispār pie mums ir ta, ka viss
fiziskais, visas ārējās kultūras parādības tiek turētas
par svarīgākām nekā īstas, lielas garīgas kultūras pa-
rādības. Arējība tiek turēta par svarīgāku, neka iek-
šējais saturs. Un taču jāsaka, rnusu tautas vienīga
cerība ir tā, ka mēs varam pastāvēt, ka garīgi augstu
stāvoša tauta. Pat ekonomistiem, par tiem tas jāat-
zīst, jo tie taču saka, ka mes esot tāda ģeogrāfiska
stāvoklī, ka tranzits ir viens no rnusu dzīvības ner-
viem, tas sevišķi jāattīsta, bet tranzīta attīstīšanai
taču nepietiek ar mechaniskiem_ ierīkojumiem vien,
mums jādara kaut kas ari garīga ziņa. Mums jabut
par garīgiem vidutājiem starp_ divļ kultūrām. Šinī
ziņā piemērs ir Šveice, kas daža ziņa ir mums līdzīga,
kas ari dažā ziņā ir tranzīta zeme, starpniece starp
divi vai vairāk kultūrām. Un kādas še ir attiecības?
Vispirmā kārtā še ir tas, ka visas tautības uzskata
par līdzvērtīgām, visas ievēro. Šī valsts ir ta, kura
visvairāk dibinājās taisni uz tautību kopdarbību, ne
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uz kādas lielākās dalās vai atsevišķas tautas garīgo
darbību, bet taisni uz kopdarbību. Pie mums tas ta
nav. Šinī zemē ir attīstījusiesta starptautiska laipnī-
ba, kura pie mums ir tikai arēja ziņa, ne iekšēji. Šī
valsts, šī tauta savā izglītība ir kosmopolitiska tam
ziņā, ka tur savienojas ģermāņu un romāņu kultūra.
Šosavienojumu, šokopdarbību visspilgtāk rada Švei-
ce. Tā tam vajadzētu but ari pie mums. Mums vaja-
dzētu savienot kultūras no Eiropas un Āzijas, speci-
eli, varbūt, ģermāņu un latiņu kultūras ar slavu kul-
tūru un, varbūt, vēl tālākam kultūrām. Mes stāvam
vidū, mēs esam tāda laimīga, stāvoklī, ka varam sa-
prast, mazākais agrāk varējam saprast, kad nebijām
vēl tik vienpusīgi orientēti, ir ģermāņu,ir slavu, ir la-
tiņu kultūru. Tagad nu sakām norobežotos no vienas
un no otras, mums vajadzētu nevis norobežoties, bet
uzņemt tās taisni sevī priekšsavas kultūras, priekš
«evis izdaiļošanas un paplašināšanos, joari tautai ga-
rīgi ir jāpieaug.Šī garīga augšana bus tada.kada bus
mūsu jaunatne nākotne. Mūsu jaunatne bus ta, kas
mūsu nākotni visvairāk nodrošinās. Bieži mes se-
višķās svinībās lietojām vardu «Atēnas". Bieži mes
dzirdam sakām, ka Atēnas ir rnusu ideals,_pec kura
ir jācenšas,mēs minam ari Florenci, bet mušu sabie-
driskā dzīvē faktiski tas paliek tikai vārdos, kam galu
galā neviens nepiegriež lielu vērību, un kad aizgājis
no svinībām prom, tad ari_ Atēnas tiek aizmirstas.
Man gribētos teikt, ka šie vardi nav tikai frazesvien.
Ja šie vārdi nebūs tikai frāzes' vien mušu garīga dzī-
vē, tad mēs kāpsim uz augšu, un mums ir jakapj uz
augšu, lai mēs vispār eksistētu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augstais nams!

Skolas katras valsts d.zīye ir tas svētākas iestādes, .><£*
par kurām visvairāk rūpējas un doma. Tas ari ir sa- . -f
protama lieta, jo kāda mušu jaunatne, tāda bus ari
mūsu valsts nākamība. Mūsu jaunatneslēpjas Latvi-
jaslaime un posts, baltas un nebaltas dienas, dzīvība
un nāve. Tāpēc, ari saprotams, ka šinīs dienas ļoti
daudz vērības piegriežam izglītības ministrijai. Man
gribētos aizskart vienu otru jautājumu,kas šeitpārru-
nāts, bet pēc manām domam, ne vļsai pareizi apgai-
smots. Vispirms pakavēšospie mušu pamatskolām.
Dēķena kungs no savas frakcijas puses apradīja, ka
mūsu pamatskolas nav ta izveidotas, ka vajadzētu
būt, ka ir vēl loti daudz trūkumu. Tas ir taisnība.
Meklējot iemeslus, aizrādīja uz karu un kara sekām,
šīs rētas nevarot tik ātri sadzīt. Pareizi. Runāja tā-
lāk par to, ka atrodamies vel tapšanas stadija un ka
tik ātri nevar visu ta izveidot,ka mes to velētos. Ari
tas ir pareizi. Bet domāju, ka_ ļoti daudz vainas ari
pie valdības un pie tam frakcijām, kuras acumirkli ir
mūsu kursa noteicējas. Šīs aprindas nerūpējas pie-
tiekošipar līdzekļiem,kuru trūkst. yaldība un atbil-
dīgās frakcijas to negrib saprast un nākt šinī ziņa tau-
tai pretim. Mums loti daudz skolu, kuras nevar saukt
par skolām, drīzāk par visu citu ko. Mums ir loti
daudz sagrautu skolu, kuras vel nav uzceltas un ku-
ras sabiedrība un pagasti saviem līdzekļiem nav spē-
jīgiuzcelt. Dēķena kungs teica, ka neesot vairs daudz
bērnu, kas no skolas apmeklēšanas gribētu atrauties.
Man jākonstatē, ka tādu bērnu pamatskolas vel ir
tūkstošiem, — ir tūkstošiem bērnu, kuri nevar iet sko-
lā tādēļ, ka viņiem trūkst drēbju, ka viņiem trūkst
mācības līdzekļu, ka viņiem trūkst uzturas līdzekļu,
un ja mēs gribētu izlietot pret tiem spaidu līdzekļus
un ar varu viņus dzīt skola, ko te no.kreisas puses
ieteica, mēs neko nepanāksim. Kailus, neapģērbtus
bērnus sadzīt skolā nav iespējams, sadzīt bērnus pie
tam daudzkārt skolas namos, kur vējš cauri svilpo.
Tur nekas neiznāks. Es sagaidīju no jums norādīju-
mus citā virzienā, t. i. norādījumus par līdzekļiem, lai
dotu iespēju skolas pienācīgi atjaunot, lai dotu iespēju
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radīt skolām piemērotus apstākļus. Jūs sakiet, lai
sabiedrība to dara. Sabiedrība to varētu darīt nor-
mālos apstākļos, bet galīgi nopostīta sabiedrība, no-
postīti pagasti, kuriem pat nav dzīvojamo ēku, no
tiem mēs to prasīt nevaram. To var darīt tikai valsts
un viņas valdība. Bet kā jzturas valdība, kā izturas
tā frakcija, kuras vārdā runāja Dēķena kungs? Tā
atrauj nepieciešamos līdzekļus. Tos apcērpj tām or-
ganizācijām, kuras šo darbu darījušas un dara. Pie-
mēra dēļ ņemsim izpostīto apgabala kongresu. Ir
vairāki tūkstoši bērnu, kurus mēs esam apģērbuši,
kuriem esam sagādājuši līdzekļus uzturai, kuriem
esam sagādājuši mācības līdzekļus. Bet kreisais
spārns ar valdošo centru kongresa padomei atņēma
šogad pēdējo pabalstu, ko deva agrākā valdība un
augstais nams. Un te runa iet tikai par 3.600 Ls. iz-
postīto apgabalu kongresa biroja vajadzībām. Pie
tam visi valdes locekļi strādā bez atlīdzības. — Kā lai
izskaidro šī pabalsta atraušanu? — Vai palīdzība ne-
laimīgiem bērniem, kurus kongresu padome apgādā,
ir lieka un nevajadzīga? — Ne, patiesie iemesli ir
citi: kongresa padome nav sociālistu iestāde un tādēļ
apkarojama, vienalga, lai mirst bērni — lai paliek bez
pajumta mazsaimnieki, kuriem ari padome sniedz at-
balstu. — Un valdība? Dara, ko kreisais spārns pa-
vēl. Aizrādīja, ka kultūras fonds ir devis 3 milj. rbl.
izpostīto apgabalu skolām. Pareizi. Ir atjaunota vie-
na un otra skola, ir apgādāti daudzi bērni ar mācības
līdzekļiem, saskaņā ar izp. kongr. pad. atzinumiem.
Bet ja salīdzinām šo atbalstu ar postu, kas mums no-
darīts, tad tas ir piliens jūrā. Trasuna kungs iesnie-
dza priekšlikumu, lai atvēlētu 100.000 latu, ar ko ap-
gādāt trūcīgos bērnus ar mācības līdzekļiem. Bet kas
ar to panākts ? Ja bērniem nav drēbju, javiņiem nav
skolas namu, nav uzturas līdzekļu, viņi skolu nevarēs
apmeklēt. Man gribētos, ka augstais nams nostātos
uz cita viedokļa: atvēlētu minētām vajadzībām nepie-
ciešamos līdzekļus un atbalstītu vēl lielākā mērā kā
līdz šim organizācijas, kas pašaizliedzīgi šo darbu
stradajjušas un strādā, ka neizsistu viņām pamatus
zem kajam, necenstos viņas iznīcināt, bet palīdzētu
viņam darbu strādāt tādā virzienā, kā tas līdz šim
darīts. Bet līdzekļi? Kur ņemt tos? Zīmīgs bija
Dēķena kunga priekšlikums: tos varētu ņemt no kara
resora, samazinot tā izdevumus. Atbruņošanas jau-
tājums navtik vienkārši nokārtojams. Ja reiz visas
tautas nonāks pie tā ieskata, ka. kari novēršami, ka
bruņošanas nevajadzīga, tad mēs miljonus un atkal
miljonus varēsim izlietot kultureliem mērķiem, tad
nebūs trūkumcietēju, nebūs bērnu, kuri nevarēs iz-
kopt skolas savas individuelās spējas,kas paliks bez
izglītības. Tas ir ideāls, pēc kā mēs ilgojamies, bet
tas ir ideāls, kas sen vēl nav sasniegts, jo ja skatā-
mies, ka tauta pret tautu izturas, tad redzam, ka uz
papīra ir miers, bet klusumā tās asina šķēpus. Ja mēs
tādos apstākļos apcirpsim līdzekļus savai armijai, kas
jau ta ir trūcīgi apgādāta, mēs kritīsim par upuri kai-
miņiem, kuri sapņo par pagājušiem laikiem,par veco
laiku atjaunošanu un par Latvijas valsts iznīcināšanu.
Nedomāju, ka rnusu starpabutu kāds Saeimas locek-
lis, kurš to velētos, un tāpēc apcirpt armijas vajadzī-
bas ne zem kādiem apstākļiem nevaram. Ja mēs to
darītu, tad nebūs ne Latvijas, ne Latvijas skolu. Nav
vajadzīgs ari ķerties pie kara ministrijas. Ir mums
līdzekli, trūkst tikai gribas nākt pretim. Valdības
frakcjas, kas no kreisiem sociāldemokrātiem tiek bī-
dītus, tiek vadītas no ģeneralisimusaRudevica kunga,
atvel līdzekļus plašos apmēros daudzām lietām, kas
nepieder pie nepieciešamām. Krievu mazākuma tau-
tības pārvalde nezināja, kur un kā jau pamata budžetā
uzņemtos līdzekļus izlietot. Bet jūs viņai vēl devāt
klāt, devāt krievu universitātes kursiem, pie tam tikai
krieviem, neievērojot citas minoritātes. Saprotams,

jums vajadzēja Korecka kunga balsi. Jūs atrodiet par
iespējamu atvēlēt līdzekļus tautas nama celšanai,
arodnieku biedrībai, krāt tai kapitālus, kamēr mūsu
skolas nami, mūsu svētnīcas un gaismas pilis paliek
bez kapitāliem — stāv novārtā. Jūs atrodiet par ie-
spējamu rezervēt savām slimo kasēm kapitālus var-
būtējiem slimību gadījumiem, bet bērniem, no kuriem
mēs sagaidām savu tautas spēku, kam nav drēbju un
skolu, jūs nekā negribat dot. Domāju, ir beidzamais
laiks piegriezt šimsvarīgam jautājumam vairāk vērī-
bas, pretimnākšanas un saprašanas. Ja jūs gribēsiet
nopietnimeklēt līdzekļus, jūs viņus atradīsiet. Nav
mūsu stāvoklis pie visa mūsu posta tāds, ka šīm svēt-
nīcām nevarētu atrast līdzekļus. Nevietā un neat-
taisnojami ir apcirpt organizācijas, kas šo darbu vei-
ca un veic, un izsist viņām pamatus zem kājām. —
Otrs jautājums, ir mūsu vidusskolas. Ari tur,kungi,
no kreisā spārna, es jūsu taktikai sekot nevaru. Dē-
ķena kungs konstatēja, ka mums vispārizglītojošu vi-
dusskolu esot vēl nepietiekošs skaits. Varu aplieci-
nāt, ka laucinieki visos savos kongresos vienbalsīgi
ir atzinuši, ka vispārizglītojošas vidusskolas mums ir
vairāk ka vajaga. Iz šīm vidusskolām pludinām savu
jaunatni universitātē, augstskolās. Bet ne katrs, kas
vidusskolu beidzis, var iestāties universitātē, ne
katrs, kas iestājies, varēs universitāti beigt. Bet pie-
ņemsim ari, ka tie tūkstoši un atkal tūkstoši, kas iz
mūsu vidusskolām ieplūst universitātē, universitāti
beigtu, tad Latvijai, kā tādai, nav iespējams viņus vi-
sus uzsūkt un viņus izmantot. Mēs tādā kārtā gata-
vojam darbiniekus, kuri pie pirmās izdevības aizplū-
dīs no Latvijas. Ne, šo. vispārizglītojošo vidusskolu
mums ir ne tikai pietiekoši, bet ir jau pārmērība.
Mums trūkst kā cita: trūkst speciālu arodniecisku
skolu, gan zemāko, jau sevišķi vidusskolu; tām jāpie-
griež nopietna vērība un tur mums jāmācās no ārze-
mēm. Nedrīkstam mēs rīkoties pēc viena zināma
šablona, teorētiski pie za]ā galda izstrādāta. Mums
jāievēroLatvijas īpatnības. Mums nepieciešamas ze-
mākas speciālas arodskolas, nepieciešamas speciālas
vidējas arodskolas, bet nepieciešamasari arodskolas,
kas ievēro vispārējo izglītību un pasniedz līdz ar to
ari speciālo arodizglītību. Ja mēs tā nostāsimies, tad
sagatavosim noderīgus darbiniekus Latvijai un viņas
dzīves izveidošanai. Tad mēs neradīsim inteliģentu
proletariātu, kas_ vidusskolu beiguši, nezin ko iesākt.
Iz šādam aprindām rodas komunistiski elementi, kas
ārda rnusu valsts pamatu. Dēķena kungs operēja ar
piemēriem no Dānijas un Somijas. Cik esJos likumus
pazīstu, tad Dēķena kungs, aprēķinādams tur pro-
centu samēru starp aroda un vidusskolām, ir vadī-
jies no skolu nosaukumiem, bet ne no skolu progra-
mam. Mes prasām, lai mūsu skolas .iepludinātu jau-
natni tik nesamērīgi uz universitāti, bet sagatavotu to
praktiskai dzīvek — sagatavotu tos darbam Latvijā.
Un šinī jautājuma rnusu un kreiso sociāldemokrātu
ceji šķiras. Ari valdība, kas ir nevarīgs rīks kreiso
rokās, tura rokas klēpī. Interesants piemērs iz bu-
džeta komisijas lēmumiem: vecā valdība bij uzņēmusi
budžeta pabalstu kādai arodu skolai, kas atverama
Dzērbene. Dzērbene ir centrs, kur saplūst daudz ceļu,
ir centrs, kurš arvien vairāk un vairāk attīstās. Visā
šaļ apgabala nav nevienas pašas arodu skolas. Ap-
stākļus es pazīstu, jautājums ir degošs;nepieciešama
tāda skola visai apkārtnei. Bet ko darīja jūsu priekš-
stāvji no kreisas puses budžeta komisijā? Ko darīja
valdības frakcijas? Dzērbenes arodskolai pieprasī-
tos 5000 latus noraidīja. Skolas tur nebūs. Tā jūs,
kungi, no kreisā spārna, veiciniet arodu skolas. Loti
nepatīkamas jums, kungi, ir ari privātās skolas, pri-
vāto iniciāļivi skolu laukā jūs apkarojiet. Kālab?
Lotivienkarši: privātas skolas nostājas vairāk vai
mazāk patstāvīgi, tam jus savu roku visā pilnībā ne-
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variet uzlikt. Tās nav tā lokāmas, ka tagadējais ka-
binets. Tālab jūs, kur vien iespējams, atraujiet pa-
balstu privātām skolām un privātai iniciativei. Pec
mūsu pārliecības skolas nav apkarojamas un privāta
iniciative jāapsveic. .Tik ilgi, kamēr pati valsts ne-
būs spējīga savās skolas izglītot rnusu jaunatni, tik
ilgi privātskolas nepieciešamas. Šīm skolām par labu
runā ari vēl citi svarīgi iemesli. Visa pasaule meklē
ceļus, kā vislabāk sagatavot jaunatni un te privātas
skolas var atnest vislielāko svētību. Tanīs si meklē-
šana būs vislabāk!nostādīta. Privāto skolu iniciatīvi
jāveicina un nav jāapkaro. Saprotu, ka viņas jums ir
nepatīkamas, joviņas stāv ārpus jūsu noteikšanas un
jūs nevariet ar viņām ta rīkoties, ka ar valdību, kas
stāv un krīt ar jūsu žēlastību. Tadeļ juscenšaties iz-
sist pamatus privātām skolamzem kājām, lai viņas
mirtu. Tikai reta kāda privāta skola ir atradusi žē-
lastību jūsu acīs. Tādai politikai mes piekrist neva-
ram. Nākošais jautājums, kas man uzkritis šinīs de-
batēs un kurām nevaru paiet klusu ciešot, kungi, no
kreisā spārna, ir jūsukara gājiens pret visainkaut cļk
nacionāli nokrāsotam jaunatnes organizacijam._ Kā-
dēļ jūs uzbrūkat viņām? Kādi ir tie iemesli? Jus sa-
meklējiet atsevišķus faktus un tos_ ģeneralizej.et.
Kungi, tā nevar. Neaizstāvamas parādības sastopa-
mas visās organizācijās, bet vai tadeļ jāapkaro pati
organizācija. Jaunatnes nacionālas organizācijas
traucējot daudzkārt skolas darbu? Vai tikai nacio-
nālās? — Runājot vispārīgi par jaunatnesorganizā-
cijām, neviens no mums neaizstāves nepielaižamas
parādības viņu vidū, vienalga, lai šīs organizācijas
piederētu labai vai kreisai pusei, vai centram. Otram
kārtam — ari tur būsim vienis pratis — nedrīkst šīs
organizācijas traucēt skolas gaitu, bet ja nu viens otrs
loceklis kaut ko ir atļāvies, ir pārsteidzies, aizmirsies
jaunības straujumā, tad nevaram tak šos faktus ģe-
neralizēt un nosodīt organizāciju ka tādu. Bet iemesli
jūsu uzbrukumiem meklējami kur citur. Zīmīgi tas,
ka uzbrukumi no kreisas puses nak tikai tam jaunat-
nes organizācijām, kam nacionāla nokrāsa
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mesls lūk tas, ka šīs organizācijas stāv ārpus jūsu
iespaida, bet jūs gribiet visu, kas tikai Latvija ir, da-
būt savā varā un vadīt ta, ka vadāt tagadējo val-
dību. Tādēļ ari ne budžeta komisija, ne izglītības ko-
misijā, ne Saeimā nedzirdam no jūsu puses ne viena
kritizējoša vai nosodoša vārda, par nevēlamam parā-
dībām jūsu jaunatnes organizācijas. Vai tanīs tādu
parādību trūkst? Vai tur ari nepārsteidzas? Un tā-
lāk. — Vai jūsu organizācijas nav skolnieku? Ir, bet
tos jūs mērojiet ar citu mērauklu; tur skolas darbi
netiek traucēti. Traucē tāpat bet tiklīdz kāds kaut-
cik nacionāli nokrāsots jaunekliskaut ko padarīs, jus
veļat visu vainu uz organizāciju. Ta, kungi, tas lie-
tas nevar nostādīt, ja mes atļaujamies kritizēt kādu
nevēlamu parādību, tad v_ajaga_ to kritizēt visur, ja
kaut ko nepielaižam viena, lieta, tad nedrīkstam to
pielaist it nekur. Ja jus kādreiz nostasaties bezpar-
tejiski pret visām organizācijām, tad mes sapratīsi-
mies un ievadīsim visas organizācijas pareizas slie-
dēs. Bet tagad jūs izķerat tikai atsevišķus faktus na-
cionālās organizācijas, nepielaižama kārta tos ģene-
ralizējat un tamdēļ jums neder skauti, neder gaidas,
neder vanagi, neder korporācijas, neder nekas, kas
ir nacionāls/ Es saprotu, kadeļ jums nepatīk ari stu-
dentu korporācijas. Korporācijas pašas par sevi —
saucat viņas par savienībām, saucat viņas par biedrī-
bām, vai kā gribiet — ka studentu organizācijas ir la-
bas un vajadzīgas. Lai organizējas studenti korporā-
cijās. Ari jūs studentu organizācijas ka tādas neno-
sodāt. Bet kālab jūs uzbrūkat taisni tikai korporāci-
jām? Kādēļ to darāt? Jus sakāt, ka tur dzer. Vai
nekorporeļi nedzer? Dzer vel vairāk. Bet korporā-
cijas jūs atkal apkarojat tikai tadel, ka tam ir nacio-

nāla nokrāsa, ir vairāk mugurkauls, ka tas nepado-
das jūsu iespaidam. Tapec viņas ir apkarojamas un
tāpēc viņas jums ir nederīgas. Vai jus domājat, ka
kāds no mums aizstāv dzeršanu? Tas ir ļaunums,
kas mums visiem ir jāapkaro, pret ko mums visiem ir
jāuzstājas. Dzeršana irJaunums, kas izplatījies visa
sabiedrībā un pret ko mēs karojam unkarosim. Bet,
kungi, mēs protestējam pret to, ka jus šo ļaunumu
meklējiet tikai nacionālās organizācijas,bet savas or-
ganizācijas jūs neaiztiekiet, tas ir labas. Korporāciju
nacionālisms un valstiskais mugurkauls ir iemesls,
kāpēc jūs pret viņām uzstājaties. (Starpsauciens no
N. Kalniņa: «Ar kādiem līdzekļiem jus apkarosiet?").
Ar tiem pašiem, ar kādiem jus apkarosiet dzeršanu.
Pie likuma par žūpības apkarošanu par to runāsim. —
Bet ari jūs, kungi no kreisas puses, labļ apzināties,ka
šis iemesls līdz ar citiem iepriekš minētiem ir nepie-
tiekošs, lai apkarotu nacionālas organizacļjas, un mek-
lējiet vēl citus, — sākat nosodīt nacionālās organizā-
cijas aiz tā iemesla, ka viņas maz strādājot. Dēķena
kungs pat ņēmās apgalvot, ka visu pozitīvo darbu vei-
kušas tikai kreisās organizācijas. Ja, kungi, neiesim
plēsties un cīnīties ap šo jautājumu, cik un ko katrs
darījis. Esmu pārliecināts,ka katrs, kam ir kaut cik
acis vaļā, redz un zin, ka strada nacionalasorganiza-
cijas. Viņas strādā klusu un bez plātīšanas un veic
un veikušas lielu pozitivu darbu. Cik tūkstošiem cie-
tēju nav sniegta palīdzība! Nevar apmētāt ar dub-
ļiem šīs organizācijas. Negribu uzstāties pret jūsu
organizācijām, ari viņas strada; negribu viņas nomē-
tāt ar dubļiem,bet, kungi, es lūdzu vienu, neaiztiekiet
tās organizācijas, kuras stāv pa labi un_ atzīstat to
labu, ko viņas ir darījušas. Man nak prata kāda ti-
piska runa, kuru turēja bērnu palīdzības biedrību kon-
gresā Kaupiņa kungs no jūsu partijas. Viņš sakuma
aicināja bērnu labā uz kopēju darbu pilsoniskas un
kreisās organizācijas, lai saskaņotu viņu darbību, bet
beigās viņš izgāza par nacionālam pilsoniskam orga-
nizācijām veselu dubļu vezumu, ka pat velak jūsu
pašukolēģi man personīgi sacīja: «Tas bija par daudz,
tas bija nesmuki." Un kad Kaupiņa kungu iepazīsti-
nāja ar pilsonisko organizāciju pozitīvo darbību
skaitļos, kuri gāja miljonos rubļos, kas izsniegti cie-
tējiem bērniem, tad viņš_ teica^ «Tie ir interesanti
dati, to es nezināju". Jus runājat par to, ka skolas
jāsarīko higiēniskas izstādes, pastavīgas_ un_ ceļojo-
šas, bet jūs nezināt, ka rnusu organizācijas'tādas iz-
stādes sarīko jau divus gadus, tikai bez kādas lielī-
šanās. Jūs lielāties ar saviem_, 15 bērnu rītiem.
Es atzīstu, tas ir labs darbs; jus lielāties ar saviem
nolasītiem referātiem, bet jus neredzat tos miljonus,
ko mūsu organizācijas savākušas un devušas, lai
glābtu no posta mūsu tautu un viņas jaunatni (Starp-
sauciens no kreisās puses: «Un viņas strada darbi-
nieki par velti (Br. Kalniņš no vietas: «No kurienes
tad viņi ņem naudu?") Paskatāties rnusu gada pār-
skatos, tur jūs to atradīsiet. Mums noslepumunav,
no kurienes mēs naudu ņemam. Bet taisni tadel, ka
jūs šīs organizācijas apkarojat un atraujat viņam
katru pabalstu, jūs esiet tie, kas_ piespiežiet šīs orga-
nizācijas ķerties pie tādiem nožēlojamiem līdzekļiem,
kā pie loto klubiem, jūs spiežiet ari valdību dot at-
ļauju šo klubu atvēršanai, jo citas izejas vairs nav.
No diviem ļaunumiem jāizvēlas mazākais: vai loto
klubi, vai mūsu nelaimīgo trūcīgo bērnu garīgais un
fiziskais posts. (Starpsaucieni). Ta pati tuberkulo-
zes apkarošanas biedrībakuras valde un padome
atrodas ari jūsu locekli ķeruses pie šiem loto klu-
biem, tāpat invalidu savienība, izpostītu apgabala
kongresa padome un citas organizācijas. Kungi, kas
šīs organizācijas tik tāļu novedis-? Just. polļtika to
darījusi! (Nemiers kreisā puse.) Tas ir nožēlojami.
Jūs saucaties par valstisku elementu? Tad varētu
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gan sagaidīt no jūsu puses vairāk lietas saprašanas
un vairāk pretimnākšanas ar līdzekļiem no valsts
puses, lai šīs organizācijas varētu kārtīgi darbu
veikt, varētu pastāvēt. Būsim taču atklāti. Ne po-
zitīva darba trūkuma dēļ un loto klubu del jus cīnā-
ties pret pilsoniskām organizācijām. Patiesie iemes-
li ir citi. Jums šīs organizācijas nepatīk, jo viņas ļr
nacionālas, ir pilsoniskas. Viņām jāmirst, lai jūsē-
jās stātos viņu vietā. Jāatņem ari pēdējie līdzekļi:
jāslēdz loto klubi. Jūsu spārns tad saņems līdzekļus
no valsts, jums valsts lai dod, tas ir jūsu nodoms.
Tad jūs mūsu jaunatni, kura tagad tiek audzināta ne
jūsu garā, varētu sagrābt savās rokās un veidot pēc
savas partijas šablonas. Un demokrātiskais centrs
ar savu valdību, kad dzied jūsu dziesmu, jums lī-
dzekļus no valsts kases neliegs. Tos jūs jau esat
dabūjuši un dabūsiet. To vien jūs gaidāt. To jūs
esat jau pierādījuši, atraujot īdzekjus kongresa pado-
mei, lai tā vairs nevarētu turpināt savu darbību. Tā
ir jūsu politika, pēc kuras jūs dzenaties. Jūs, ar savu
virsprezidentu Rudevica kungu priekšgalā, tagad
esiet valdošā partija, — jūs kungi, diktējat centra
valdībai savu gribu un centram trūkst mugurkaula,
trūkst valstiskas apziņas. Centram arvienu jāprasa
Rudevica kungam, ko drīkst, ko ne. Un ja Rudevica
kungs to prasa, tad pat tik nopelnu pilnam vīram, kā
iekšlietu ministrim Birznieka kungam, jāiet un cen-
tram nav vajadzīgā mugurkaula, lai aizstāvētu savu
ministri. Zemgaļa kungs prata tikai teikt: mums tas
ļoti žel. Kungi, tā mēdz palaikam runāt cilvēki, kas
ar vienu roku glāzta, bet ar. otru žņaudz. Mums ir
lielāka cienība pret izglītības ministra kungu, bet ari
viņš ir nespējīgs tādos apstākļos ko darīt un viņam
draud katru acumirkli tas pats Birznieka kunga lik-
tenis. Slēdziens: tāda virziena un tādas politikas
mes atbalstīt nevaram, mēs esam spiesti pie budžeta
nobasošanas atturēties (Cielēna starpsauciens: «Un
nažu varoņi!") Par to apprasāties pie sava frakci-
jasbiedra, Bruno Kalniņa kunga, tas vislabāk pa-
teiks, ka izsitami karavīriem zobi un kā šķelamas
pilsoņiem galvas.

Beidzamais jautājums būtu jautājums par mino-
ritātēm. Zīmējoties uz minoritātēm man jākonstatē
tas pats, kas no dažiem maniem priekšrunātājiem
jauteikts: minoritātes mūsu valstī nav tā nostādītas,
ka viņam butu tiesība Eiropas priekšā par savu stā-
vokli žēloties. Taisni otrādi. Pat minoritatu kon-
gresi ārzemes konstatējuši, ka minoritatu stāvoklis
Latvija ir labāks kā citur, labāks kā citās jaunās val-
stīs. Bet ir veļ jautājumi, kas nav nokārtoti, stāv
sakara ar izstrādājamo minoritatu autonomijas liku-
mu, ar valodu u. 1.1. Betmūsu pārliecība ir tā, ka ar
kuru katru valstiski domājošu minoritāti mēs sapra-
tīsmies_ un atradīsim ceļus, kā šo jautājumu nokār-
tot, mes sapratīsimies ar tiem, kas atzīst Latvijas
valsti un stāv par to. _ Mes saprotam ļoti labi vācu
frakciju. Daudziem vāciešiem ir grūti atsacīties no
ta, kas gadu simteņiem bijis viņu rokās, ir grūti pie-
rast pie jauniem apstākļiem. Nav viegli no valdo-
šas šķiras nostāties līdztiesīgā pilsoņu kārtā ar
mums._ Uz šī pamata izceļas domu starpības vienā
un otra vieta. Tas ir saprotami. Bet mums ir ari
ta pārliecība un mes zinām, ka arvien tuvāki nāk tasbrīdis, kur valstiski nokārtotam minoritātēm Latvija
bus nevļs dzimtene, bet ari tēvija, kur visi strādā-
sim kopa vienu darbu — tēvijas Latvijas labā. —

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Koreckim.
P. Koreckis (krievu tautas partija, runā krie-viski)*): Pec deputāta Gailīša liesmojošās runas,

mana uzstāšanas, deputātu kungi, novedīs jūs no pa-
tosa augstumiem pie apstākļiem, kas pēc pirmā acu

*) Runātāja atreferējums.

uzmetiena liekas loti sīciņš: kāds deputāts ienesis
vienu pēc otra viena un tai paša jautājuma 2 nevie-
nādus priekšlikumus. Tas tikai norāda _ uz to, ka
šim deputātam pašam nav noteikta fiksēta redzes
stāvokļa. Bet tā ir viņa personīgā lieta, un mums ir
no svara tikai tas jautājums, kādu pacēla šis depu-
tāts.

Deputāts Kallistratovs liek priekša: _ «Valsts
budžeta VIII. daļā 2. vietā, § 6., 14. punktā strīpot
«kursi un remonti" ... un atvietot 14. punktu ar izde-
vumiem priekš «paralēlām klasēm, izdevniecības un
remontiem", palielinot sumu līdz 9.508 latiem." At-
veriet, deputātu kungi, valsts budžeta rādītāju un jūs
redzēsiet, ka budžetā 14. panta nemaz nav. Tā tad
jums absolūti ņemta iespēja strīpot to, kas nav, ari
tāpēc, ka vispārīgi budžetā nav tamlīdzīgu «punktu",
nav iespējams grozīt neesošo 14. punkta tekstu.

Šis apstāklis pēc manām domām jau izšķir de-
putāta Kallistratova priekšlikuma likteni. Bet no
kurienes tad deputāts Kallistratovs smēlis sev vaja-
dzīgos datus? No krievu nodaļas pielikuma. Vai
Saeimas augstā sapulce apspriež tamlīdzīgu materi-
ālu? Mazākais līdz šim laikam viņa nav apsprie-
dusi nevienu pantu un budžetā viņus neieveda. Tā-
dā kārtā deputāts Kallistratovs liek priekšā lauzt
pieņemto budžeta kārtību.

Vai priekš tam ir saprātīgs pamats? Par dziļu
nožēlošanu nav. Tad jau Saeimai jāuzliek par pie-
nākumu apspriest atsevišķus punktus. Bet Saeima,
kā augstākā likumdevēja un sargātāja, nevar bez li-
kumīga pamata darīt to, kas vienkārši iegribas vie-
nam vai otram deputātam.

Tāpēc es lieku priekšā deputāta Kallistratova
priekšlikumu atraidīt viņa nepareizās formas pēc.
Reizē ar to es ienesu priekšlikumu, palielināt sumas
krievu nodaļai par 3150 latiem tiešām vajadzībām,
t. i. valsts valodas kursiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Izaicināja mani uz šī katedra deputāta /Saiņa kunga vakardienas sēdē turētā runa. (Smiekli
pa labi.) Man ir zināms, ka deputāts Saiņa kungs,
līdzīgā garā kā vakar, ir runājis par progresivākiem
skolotājiem ari tanīs laikos, kad valdīja krievu ie-
rēdņi un žandarmi. Tanīs laikos tie skolotāji, ku-
riem bija nacionālā cieņa un kuri nelocījās krievu
ierēdņu priekšā, tika padzīti no savām vietām un ci-
tādi vajāti. Varu konstatēt no šīs vietas, ka par at-
klātu un nepatiesu mūsu nacionālās skolas darbi-
nieku apvainošanu, par Bauņu pagasta skolas pār-
ziņa Buivas kunga apvainošanu, deputāts Saiņa
kungs pirms apmēram 2 nedēļām notiesāts no Rīgas
apgabaltiesas. Pēc tam nākt šeit un denuncēt sko-
las darbiniekus un izglītības iestādes, man liekas, no
Saļņa kunga puses ir liela nekaunība. Runājot par
tekošā gada budžetu, Saļņa kungs atrada par iespē-
jamu atgriezties atpakaļ pie tiem bēdīgiem un valsti
apkaunojošiem 1919. gada notikumiem Valmierā,
— skolnieku nošaušanas. Šinī nejēdzīgā nodarījumā
Saiņa kungs līdzvainoja pat bijušo Valmieras pilsē-
tas komercskolas pārzini, skolotāju Kārkliņa kungu.
Tās no Saiņa kunga puses ir ārkārtīga nekaunība.
Lielākai daļai būs zināms, ka bērnu noslepkavošana
Valmierā pirms_ pieciem gadiem bija provokatoru
varas skurbulī, ārprātā pastrādāts nedarbs. Ka pro-
vokatori un spiegi nav savervējuši šos bargi notie-
sātos ne tikai no Kārkliņa pārzinātās komercskolas,
bet ari no valsts vidusskolas audzēkņiem, par to
Saiņa kungs nepateica nevienu vārdu. Ne tikai no
vanagu «perinatavas" bija savervēti notiesātie. Šo
«komunistu" sapulcē piedalījusies ari cilvēki, kas at-
radās izmeklēšanas tiesneša rīcībā un skaitījās ap-
cietinājuma. Ne tamdēļ Kārkliņa kungs ir pārnācis
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?uz Rīgu, ka Valmierā viņam kā skolotajam bija ne-
ērti palikt. Nē, Kārkliņa kungs pārnāca uz Rīgu, lai
viņam būtu sasniedzama augstskola. Varbūt ari
tamdēļ, ka Kārkliņam, kā inteliģentam un jūtīgam
cilvēkam pie tās reakcijas, kāda trakoja Valmiera,
tādā atmosfērā bij grūti dzīvot. _ Talak Saiņa kungs
norādīja uz tādu neciešamu parādību, ka Valmieras
skolās darbojas skolotājs Zolmans, pret kuru, pec
Saiņa kunga informācijas, celts apvainojums, itka
viņš vadājis no Rīgas uz Valmieru komunistu prok-
lamācijas. Tā ir kārtēja skolotajā provocēšana. Jus,
Saiņa kungs, tās ziņas esiet smēluši no netīriem avo-
tiem, no bijušo Mārtiņsonaun Āboltiņa puišiem. Ar-
tādām ziņām te nevajadzēja nākt. Es nepielaižu
tādu gadījumu, ka skolu_ departamenta direktors,
pats būdams skolotājs, būtu jums izdevis šīs ziņas
par saviem kolēģiem — skolotajiem. (Sauciens pa
kreisi: «Ausējs!") Es tik ļauni nedomāju. Zolma-
ņa lieta patiešām ir raksturīga. Pirms Saeimas ve-
lēšanām notika politiska iespaidošana un varmācības
un Zolmaņa kungs patiešam tika arestēts kopa ar
citiem arodniekiem, noturēts pus gadu apcietinājuma,
izvazāts pa cietumiem, iztirdīts un palaists vaļa.
Proklamāciju vadāšana izrādījusies tikai tukšs un uz
pasūtījumu pagatavots apvainojums. Skolu depar-
taments pēc tam pieprasīja skolu valdei, lai ta dotu
savu atsauksmi, vai tāds skolotājs, ka Zolmans, kas
strādājis strādnieku arodnieku savienība, _ uzstādīts
pat par kandidātu vēlēšanas, ir ciešams rnusu nacio-
nālās skolās. Skolas padome un skolas valde, pazī-
dama Zolmani kā krietnu vietējo skolu darbinieku un
pedagogu vienbalsīgi atzina, ka nav it nekādu ie-
meslu, lai skolotājs Zolmans netiktu pielaists strādāt
mūsu nacionālās skolās. Šī gada pavasari rīkotos
skolu publiskos priekšnesumos un izrīkojumos visa
sabiedrība varēja pārliecināties, ka skolotājs Zol-
mans ir krietns pedagogs. Zolmans ir_ speciālists
mūzikā un vingrošanas pasniegšana. Pārmest Zol-
manim kaut kādu komunisma propagandēšanu skola
ir pilnīgi nevietā. Tālāk Saiņa kungs bij nemiera pat
ar Valmieras apriņķa skolu inspektoru Robežnieka
kungu. Man liekas, ka mums, sociāldemokrātiem,
gan būtu iemesls par to runāt un pārmest šim ierēd-
nim vienā otrā gadījuma tendenciozu izturēšanos
pret skolotājiem sociāldemokrātiem. _ Bet tie butu
sīkumi, tādēļ pie tiem negribu pakavēties. Beidzot,
es nevaru nerunāt, kaut ari loti īsi par to vanagu iz-
lasi, par to speciālo vanagu «tīrkulturu", kura tiek
kultivēta no valsts Valmieras vidusskolas audzēk-
ņiem. Kas viņi tādi ir? To zināma mēra jau ir no-
skaidrojis Valmieras pilsētas galva Krastiņa kungs
savā paskaidrojumā izglītības ministra kungam un
Saeimas izglītības komisijai. Protams, visas tas ne-
ķītrības, visu to huligānismu, ko šie eksemplāri un
viņu audzinātāji piekopj,_ nevar raksta izteikt. To
pat papīrs nepanes. Apgāzt pievestos faktus nav ie-
spējams. Nav iespējams ari viņus ne mazāka mēra
apšaubīt. Pat tādiem cilvēkiem, kuri ir aristokrāti-
jas lepnums, akadēmiķi — namīpašnieki, ir bijis
jāžēlojas par to, ka vanagi viņus ir nolamājusi un ap-
draudējuši revolveriem. Un par ko? Par to, ka
namsaimnieks nepieļāvis nakts laika šiem vanagiem
ielauzties pa logu viņa dzīvoklī, pie viņa panzija
dzīvojošām lauku saimnieku meitenem-ģimnazistem.
Jūs, kungi, nevariet apšaubīt šo cienījama namsaim-
nieka Jakobsona ziņojumu. Un to nav darījis ari
pats skolas pārzinis. Ka šie vanagi atļaujas apvai-
not sievietes uz ielām un citur, tas atkal ir konsta-
tēts no cietušās, kura šinī gadījuma izradās par ap-
riņķa priekšnieka kanclejas ierēdņi, kuras ziņojumu
ari jūs neņemsaties apšaubīt. Pats skolas priekš-
nieks, Jansona kungs, pec tam, kad pilsētas galvas
Ziņojums nonāca atpakaļ Valmiera, mana klātbūtne

izteicās: «Ja, es esmu centies novērst to, es esmu
mēģinājis atstāt savu iespaidu uz viņiem, bet es to
nespēju. Jansons ieteicis cietušiem uzbrukuma ga-
dījumos griezties pie tuvāka policijas kārtībnieka un
likt tos arestēt. Kad tas ir mēģināts darīt, tad re-
zultāti bijuši pārsteidzoši. Jaunākais notikums ir 1.
maijā. 1. maijā bija noliegts iziet ar_ ieročiem vi-
siem tiem, kuri ieročus pastāvīgi nenesa. 1. maija
rītā trīs no šiem vanagiem uzbrukuši uz ielas kādai
sievietei. 1. maijā policistu posteņi Valmiera bija
pastiprināti ar karavīriem. Katram kārtībniekam
biia piedoti klāt 2 karavīri. Uz sievietes kliedzie-
niem kārtībnieku un karavīru postenis bija piestei-
dzies un paglābis sievieti no uzbrukumiem, pie kam
šie vanagi metušies bēgt, bet_ noķerti pilsētas noma-
lē, proti, pils mūros. Uzbruceļi-vanagi tikuši arestē-
ti, atbruņoti un novesti policija. Pec tam pilsētas
policijas priekšnieks saņēmis no vanagu vadoņa
Ābeles kunga protestu un prasību, atdot atpakaļ
ieročus, jo tie taču esot vanagu ieroči un nostādījis
to lietu tā, ka nevis vanagi bijuši uzbrucēji, bet pat-
ruļa bijusi itkā piedzērusies un nepareizi rīkojusies.
Redziet, ka ari griešanas pie policijas tādos gadī-
jumos neko nedod. Jāzin taču, kungi, ka nevar but
nekādi panākumi, japaša apriņķa priekšnieka krūtis
ir pušķotas vanagu ordeņiem. Talak jāatzīmē tas
vecāku bažas un konstatējumi, ka viņu berm, kuri
sūtīti skolā, kuriem tiek dots apģērbs, uzturs, maksā-
ta skolas nauda u. t. t, netiek izglītoti, netiek ska-
tīts vai viņi savus mācības priekšmetus sagatavo.
Piemēram, skolotājs Blums, ir nacionāla kluba
Valmieras nodalās priekšnieks. Šis_ skolotājs suta
savus skolniekus ne tikai uz Valmiera noturētam sa-
pulcēm un izrīkojumiem, kaisīt nacionāla kluba
proklamācijas un citādi traucēt sapulces, bet suta
skolniekus ari uz attālākam vietām ārpus pilsētas.
Saprotams, ka no šiem skolniekiem nevar prasīt, lai
tie kaut cik sagatavotu savus mācības priekšmetus,
jo paši skolotāji viņus ir sūtījuši citos uzdevumos.
Reinharda kungs teica, ka žūpība esot peļama parā-
dība, ka skolotājiem un visai sabiedrībai ir jārada
priekšzīme. Bet ko var mācīties vidusskolas
audzēkņi no skolotāja, kurš pats ir alkoholļķis un tur
par iespējamu ierasties stundas iereibuša stāvokli
un vadājot savus audzēkņus uz pastaigāšanos, ap-
stājas uz ielas pie traktiera, nokomandē un atstāj
audzēkņus stāvēt pie traktiera, bet pats ieiet pie
stoikas. Kungi, nedomājiet, ka ta ir anekdote, las
ir neapstrīdams fakts. Es neesmu runājis, neesmu
uzstājies pret gaidām vai skautiem. Šīm organizā-
cijām ir starptautisks raksturs. Ari Valmiera ir
skauti un gaidas, bet viņas nav_ piekopušas to huli-
gānismu,ko piekopj vanagi; tāpēc nav vajadzīgs ru-
nāt pret šīm organizācijām. Jaunatnes s_aviemba
pagājušā svētdienā rīkoja jaunatnes svētkus ar
priekšlasījumu no visiem cienīta, es uzsveru no vi-
siem mums cienītā profesora Kundziņa kunga par
tematu «radošais ideālisms". Vietējie vanagi, lai de-
monstrētu savu pārākumu, atrada par labāku nevis
būt Latviešu biedrībā uz šo priekšlasījumu

^
bet bla-

kus pils mūros trokšņoL bļaustīties un_ ālēties. Ja
man par to šeit ir jārunā, tad ne tamdēļ, ka te tika
teikts, ka sociāldemokrāti uzstājas pret «vanagiem ,
ka vanagi ir priekš mums draudošs spēks, ka tie
apkaro sociālistus. Man jums jāsaka, ka šis spēks
nebūt mums nav bīstams. Tas ir pārpratums, ja jus
domājiet, ka vanagi apkaro sociālismu. Ne,_ viņi .
strādā lielā mērā ari rnusu labā. Ja Valmiera vai-
rākkārtīgās vēlēšanas vienmēr strādnieki ir guvusi
lielu vairākumu, tad es varu pateikt, ka zināma mē-
rā tas ir ari «vanagu" nopelns. Kaut cik progresīva
un inteliģentākā iedzīvotāju daļa saka, — ja sociāl-
demokrātu pretinieki lieto tik izaicinošus nekultu-
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relus un varmācīgus līdzekļus, tad esam spiesti no-
stāties aiz tiem, sociāldemokrātiem. Jums, kungi,
no labā spārna un zemnieku savienības, kas jus
rakstiet un stāstiet, ka jus stāviet par Latviju, daiļu
nacionālu un spēcīgu, jums vel skalak ka man, va-
jadzēja runāt, vēl vairāk vajadzēja gadat par to, lai
aprādītās parādības tiktu novērstas. (Sauciens pa
labi.) Nožēlojami, kungi, ari priekš jums, ka jus vel
līdz šai dienai neesiet atzinuši to patiesību, kuru ļr
atzinis un sācis paust H. Asars sava_„Latvī". Pēdē-
jais kādā rakstā pilnīgi pareizi norada, ka nākotne
piederēs tai tautas daļai un uzvarēs ta tautas daļa,
kura savā garīgā, savā kulturelā attīstība_ bus stip-
rāka un nevis tā, kura savu speķu un pārākumu pa-
mato uz rungu cilāšanu. (Aplausi pa kreisi.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jaunze-
mam.

E. Jaunzems (sociāldemokrāts): Godājamie kun-
gi! Vakar Saiņa kungs, runādams pie izglītības mini-

' / ' strijas budžeta, novērtēja izglītības ministrijas darbī-
* »"y- bu negatīvi tādēļ, ka šai resora darbojoties ari pro-
^m gresivi un pat kreisi elementi. Viņš pieveda garu

listi ar skolotāju un galvenam kārtam skolēnu vār-
diem, kuri tamdēļ esot kreisi, ka, lūk, kādā skola
viens vai otrs skolotājs esot sociālists vai stāvot"
progresistu pusē. Starp citu Saiņa kungs minēja Cē-
sis un Cēsu skolotāju Augustu Pētersonu un runāja
par kādu plintnīeci. Skolotāja Pētersona lieta man
ir pazīstama un tādēļ es pie viņas apstāšos. Saiņa
kungs norādīja, ka Pētersons esot bijis lielinieku vari
ras laikā izpildu komitejas loceklis. Man jānorada,
ka apstākli ir drusku citādi. Pētersons lielinieku lai-
kā, tikai pagaidām vienu laiku izpildīja izglītības no-
dalās vadītāja vietu, bet bija tikai darbvedis. Šodarb-
veža vietu viņš izpildīja jau ari Kerenska resp. Isko-
venta laikā. Neviens Cēsu skolotājs, neviens re-
akcionārs nav pret Pētersonu pacēlis ne mazākās,
aizdomas. Lielinieku laikā Pētersons ar savu aiz-
bildniecību veciem skolotājiem par labu, kuri lielinie-
kiem nebija pieņemami, par to. ka viņš aizstāvēja šos
skolotājus, bija nonācis tik tālu, ka viņam piedrau-
dēja: viens galvojums vēl par kādu skolotāju un Pē-
tersons pats tupēs. Ka tas tiešām tā ir. to pierāda
ari tas apstāklis, kas par Pētersonu ir galvojuši pēc
tam. kad viņš aizgāja uz Krieviju. Uz Krieviju viņš
aizgājano saviem kolēģiem, brīdināts, neiet līdz 1919.
cada maijā lieliniekiem. Bet tās asinis , kas Rīsrā plū-
da, tie 4—5000 strādnieku, kas Rīfā tika noslepkavoti
no Niedras. piespieda daudzus apdomāties, vai vēl pa-
likt Latvijā pie tādiem apstākļiem, kad bruka Niedra
Cēsīm virsū jeb ne. No šie apstākļiem dzīts. Pēter-
sons tika aizrauts līdz. Pēc tam Cēsu pilsētas izglī-
tības valde, kura sastāvēja no 5 locekļiem, no kuriem
tikai 1 bija no kreisās puses, bet pārējie no labās —
tur bija Dr. Akkermans, pēc savas pārliecības ber-
ģists: Zardiņš, ķesteris un skolotājs, tas pats Zardinš,
kurš Saeimas vēlēšanās bija uz Berga listes. Tālāk
Bērzons, ari bijušais pilsētas valdes galva vācu oku-
pācijas laika štatsrāts un beidzot ģimnāzijas direk-
trise Neij, kura ir no tiem pašiem Neijiem, kurus savā
brošūrā par vācietību austrumos Dr. Bonne nosauca
par «Vorkāmpfer des Deutschtums". Visas šīs per-
sonas galvoja par Pētersonu, lai viņš varētu atgriez-
ties atpakaļ no Krievijas; visas šīs personas bija pa-
rakstījušās zem tā raksta, kurš bija jāiesniedzLatvi-
jas valdībai, lai tā viņu atsauktu uz Latviju kā vaja-
dzību darbinieku. Šis raksts tikai tādēļ no pilsētas
valdes savā laikā netika iesniegts tālāk, ka Pēter-
sons ar kādu bēgļu ešalonu bija pats atgriezies Lat-
vļjā. Man toreiz, kā pilsētas galvām, Pētersona lietā
nācās iet uz politisko apsardzi, un tur politiskās ap-
sardzes darbinieki apgalvoja, ka Pētersons nekad ne-
varot komunists but, jo šis cilvēks ne tikai nevarot

asinis redzēt, viņš no asinīm ģībstot. Atgriezies to-
reiz Latvijā, Pētersons meklēja vietu un ari atrada.
Pa priekšu gan toreizējais ministrs Plaka kungs un
toreizējais un tagadējais skolu departamenta direk-
tors Ausēja kungs bija par to, lai viņš varbūt neat-
grieztos uz Cēsīm, bet viņiem nebij ne vārda iebil-
dumu pret to, ka šis cilvēks atrod kaut kur citur sko-
lotāja vietu. Beidzot Pētersona kungs ari dabūja sko-
lotāja vietu Cēsīs, bet viņu kā _skolotāju vērtēja pat
tik augstu, ka tam tika piedāvāts but par skolas in-
spektoru Latgalē. Tā tad šī persona bija savu uz-
devumu augstumā, un tāpēc ir ne_vieta, ja Saiņa kungs
kā bijis skolotājs atrod par iespējamu te savu kolēģi
denuncēt. Tālāk tur tika runāts ari par kādu plint-
nīeci. Ja tas ari uz Cēsīm attiecas, tad man jāat-
stāsta kāds cits gadījums par kādu plintnieci. Kāda
bijuse skolniece no Neija ģimnāzijas, 1920. gada, at-
griežoties Cēsīs, tur nodarbojas ar skolnieču organi-
zēšanu. Kāda šī organizēšana bija, to es nevaru
teikt, vai viņa gribēja organizēt nacionāla jaunatnes
savienībā vai gaidās', to es nezinu. Bet beigu iznā-
kums bija tas, ka šī pati jaunava,kad ta bija iegājusi
kādā ballē un tur uzdūrās uz Latvijas armijas virsnie-
kiem, tad tie viņu bija pazinuši ka plintnieci, saņēmuši
ciet un pa ceļam uz policijudrusku sabaidījuši. No-
nākot policijā un prasot, lai tā uzrādītu, kas viņa ir tā-
da, viņa izvilka pierādījumu no ķešas un sacīja: «Lu-
dzu, kungi, liekiet man mieru, es esmu cita darbi-
niece, nekā Jums liekas." Tā bija kartiņa un tur bij
virsū ari uzraksts, ka šai personai, javiņa griežas pie
policijas un citām iestādēm, ir jādod policijas palīdzī-
ba. Zem šīskartiņas bija politiskās apsardzes priekš-
nieka paraksts. Tā bija ar to plintnieci. To, protams,
darbā nebija sūtījis skolu priekšnieks Ausējs, bet gan
citi. Tālāk Saiņa kungs pieveda lielu garu rindu skol-
nieku, ari Valmieras skolnieku, kuri esot to_ skolu au-
dzēkni, kur darbojas ari progresīvie skolotāji un kuri
psot krituši aizdomās par piederību pie komunisma.
Es domāju, ka šinī augstā namā nevienam nav šau-
bu, ka Ausējs nekad pie kreisām partijām nav piede-
rējis un nepieder. Bet nu es no atmiņas uzmetu tos
9 cilvēkus, lielinieku laika izpildu komitejas locekļus
Cēsīs un starp šiem 9, 5 ir bijuši Auseia reāl-
skolas audzēkņi. (Sauciens pa krejsi: «Oho!"). Saiņa
kungs, cik es sapratu, laikam gribēja noradīt, ka vai-
nīgi skolas vadītāji, bet visi taču zin. ka faktiskais mu-
šu skolu vadītājs visus šosradus ir biris Ausēja kungs'.
Ja viņš domā. ka šis norādījums, ka skolu vadība būtu
par daudz kreisa, zīmēiās uz Ausēja kungu, tad man
jāsaka, ka mums tās pārliecības nav. Lai to pastip-
rinātu es esmu spiests dot citus datus, tādus, kuri, es
domāju, tiešām rādīs, ka Ausējs nebūt nepieder pie
kreisās puses. Šie dati ir no tiem laikiem, kad nie-
dristi un baroni pēc tam. kad bija Rīgā daudz ļaudis
noslepkavojuši, iebruka Cēsīs. Tad viņu kara mi-
nistra Vankina štābs pirmais griezās pie Ausēja kun-
va. lai uzdotu tam sastādīt jaunu pilsētas valdi un do-
mi, io iepriekšējā uz Ulmaņa platformas sastādītā bija
izjukusi, puse no tās biia aizgāiusi līdzi ziemeļniekiem,
kad tiem no Cēsīm bija jāatkāpjas. Ausēja kungs
ķērās pie šī darba, izveda to, sastādīja pilsētas valdi
un uzņēmās pilsētas galvas lomu. Taču kreisam ele-
mentam Vankins šo'uzdevumu nebūtu uzdevis. Bet
ar to vien nepietika. Saiņa kunga paša «Brīvā Zemē"
pagājuša gada Nr. Nr. 147, 149 u. c. ir gari norādījumi
par tiem dokumentiem,kuri atrasti un kuri tiek publi-
cē.tL Tie liecina, par to. kādas sarunas vestas tanī
laika, kad ap Cēsīm notika kaujas, ar niedristiem un
sabiedrotiem, tāpat ar igauņiem. 16. jūnija sēdē, kā
tas redzams no pilsētas domes protokola, nolemts sū-
tīt to pašu Vankina proponēto pilsētas galvu Ausēju
pie sabiedrotiem vest ar viņiem sarunas, lai galīgi
tiktu izbeigta kara darbība Cēsīs un Cēsu apkārtnē.
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Šis dokuments ir atstāstīts latviešu un vācu valodās.
Latviski tas skan tā: (No 20._ jūnija Nr. 97) «Cēsu
pilsētas dome, gribēdama sargāt Cēsu pilsētas un ap-
kārtnes iedzīvotāju dzīvību un īpašumu, ar 16. jūnija
š. g. lēmumu pilnvaro pilsētas galvu Longinu Ausēju
griezties pie attiecīgām iestādēm un sabiedroto
priekšstāvjiem ar lūgumu, lai galīgi izbeigtu kara dar-
bību Cēsu apkārtnē." Ar šo dokumentu kabata

^
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to vien gan nepietika, vajadzēja vēl ari otru ta sau-
camo Reiseausweis'u no Vankina — Ausēja kungs
tiešām devās pie sabiedrotiem, bet viņa talako kar-
jeru šinī diplomātijas laukā — viņš 21. jūnija izbrauca
no Cēsīm, — gan satrieca 22_. jūnija lielie panākumi
un niedristu sakaušana pie Cēsīm. Ja nu Saiņa kungs
gribēja norādīt attiecībā pret rnusu skolas lietas gal-
veno vadību, ka šī vadība ir bijusi priekš viņa kreļsa
un progresīva, tad es domāju, viņam gan vajadzēja
kreisumu un progresivitati meklēt kaut kur citur, bet
ne pie galvenā skolu lietu vadītāja Ausēja kunga. (P.
Kalniņš no vietas: «Pareizi.")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjanim.
V.Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie deputa-

J/ ti! Es nebiju domājis uzstāties pie izglītības mņūstri-
?v^jas budžeta, bet labā spārna deputātu uzstāšanas pie-

spieda mani nākt un noskaidrot dažus faktus.
Ir savādi, ka tautas cildināšana un taisīšanaspar

tautas draugiem no labā spārna nāk priekša, bet tļkai
tādos gadījumos, kad to var izdarīt gluži vienkārši
vārdos, tā sakot, ar muti. Kad to jāpierada darbos,
tad ir tālu prom no tā. Tāda uzstāšanas līdzinās tam,
ka vārdos gatavo tautai gardus un treknus kumosus,
bet ja šoskumosus tauta norītu, tad viņai paliktu ne-
labi. (G. Reinharda starpsauciens.) Šisnorādījums
zīmējas ari uz Jums, Reinharda kungs. (P. Kalniņš
no vietas: «Sirdsapziņa moca.") Jus uzstājaties ar
diezgan lielu rezervi un uzsākāt kritizēt to politiku
un to veidu, kādā tiek vadīta tautas izglītības lieta.
Daudz līdzekļu tiekot piešķirts vidus- un augstskolas
izglītībai, bet maz līdzekļus piešķirot tautskolai. Tā-
pēc tā iedzīvotāju dal,a, kura nevarot sūtīt savus bēr-
nus augstskolā, tā esotspiesta palikt ari ārpus taut-
skolas un nedabūt nekādu izglītību. Tas ir pareizi.
Faktiski mūsu budžets tāds ir. _ Šo jautājumu sociāl-
demokrātu frakcija ir aizkustinājusi, ka šogad, ta ari
pagājušā gadā pie budžeta apspriešanas un prasījusi
grozīt to. Kā pierādījums tam var noderēt rnusu pa-
gājušā gada priekšlikums ievest budžeta samēra nie-
cīgu sumu 1.000.000 rubļu trūcīgo bērnu mācības
līdzekļiem. Jūs toreiz bijāt tie. kas izgāzāt cauri šo
priekšlikumu. Tā tad darbos. Jus, Reinharda kungs,
rīkojaties pilnīgi pretim tam, ko šodien, vārdos, šeit
sludināt.

Otrkārt, jūs runājat par to. ka operai un nacio-
nālam teātrim tiekot doti loti lieli līdzekli. Tas ir
pareizi. Samērā ņemot, šīs iestādes saņem lielus
līdzekļus, un varbūt tais valstīs, kuru kultūra ir ve-
cāka, nav vajadzīgs tik lielus līdzekļus ziedot šiem
mērķiem, kā tas mums ir jādara. Ari šeit jus esat
netaisni mi Jjškīšt ja motiveiat ar to. ka socļalisti
atbalstot tādas lietas, kas nākot par labu pilsētnie-
kiem, pat augstākām šķiram, ko tauta nevarot iz-
mantot bet tautskolai līdzekļus nedodot. Bet, Rein-
harda kungs, vai Jūs atceraties tos deputātus, kas
visos eadīiumos ir rūpējušies par to, lai gādātu dar-
bu tautai, lai viņai dotu iespēju eksistēt, lai ta varētu
domāt par bērnu skološanu? Jus ziniet, kas ir tie,
kas par to uzstājusies, bet jus tik pat labi ziniet ari
to, kas ir tie, kas uzstājušies pret darba tautu.Tie
esat jūs, labais spārns. Kā budžeta komisija, ta ari
šeit plenārsēdē jūs aizvien esat uzstājušies pret to
darba ministrijas posteni, kas nak par labu bezdarb-
niekiem. Kā šie bezdarbnieki no jums tika kristīti
vēl Satversmes Sapulces laika, to, Reinharda kungs,

Jūs labāki atcerēsaties. Tagad jus prasiet vairāk
līdzekļus skolām, bet aizmirstiet, ka vispirms jag_ada
par to, lai tauta varētu eksistēt, lai tie, kam trūkst
darbs, varētu darbu dabūt. Jūs ļoti skaisti runājat
par to, ka tautai nepieciešama izglītība, bet vajaga
ari citas lietas vest ar to sakara.

Tālāk par pensijas likumu. Kas bija tas, kas
uzstājās pret to, ka_ sakropļotiem kareivjiem paaug-
stinātu pensijas, kā ari to ģimenes ieskaitītu pa-
balstāmo rindā, kas cietuši no pasaules kara? Jus,
kungi, bijāt pretim visam šīm _ lietam. _ Bet šodien
jūs ar saldu mēli loti skaisti mākiet runāt par tautas
izglītību un izlikties par īstiemtautas izglītības aiz-
stāvjiem. Ja tauta jums noticētu un velēšanas no-
dotu par jums savas balsis, tad ta butu rūgti vīlusies,
jo visus šos saldos vārdus jus_ būsiet aizmirsuši.
Otrs runātājs, Gailīša kungs, tāpat skaisti izrunā-
jās par pamatskolām, par tautskolām, ka tas stāvot
novārtā. Tautskolas vajagot_ pacelt. Tagad līdzekli
tiekot doti kaut kur citur. Luk, sociāldemokrāti esot
piesprieduši līdzekļus kādiem tur krievu kursiem.
Citu kursi un mācības iestādes tiekot atstatas no-
vārtā. Vai patiešām tas tā ir? _ Mums budžeta ko-
misijā aizrādīja, ka ir kādi augstāki kursi krievu tau-
tībai, kuriem eksistēt ir ļoti grūti. Tas ir visiem sa-
protams, jo bez pabalstiem nevar ari eksistēt aug-
stākie kursi pie latviešiem. Pie krievu kursiem tie
līdzekli var būt vēl šaurāki, jo viņiem nav tik daudz
apmeklētāju,kā pie latviešiem. Ja budžeta komisija
zināmas sumas atvēlējusi, vai tad tas ir kāds ļau-
nums, par ko varētu pārmest? Mums, kungi, priekš
privātām skolām ir kāds cits budžeta postenis no
kādiem 75.000 latiem. Šie 3000 lati, kas zīmējas uz
krievu universitāti un lekcijām, ir tikai papildu su-
mas no tā paša posteņa. Tur taču nav teikts, ka ir
jādod tiem vai tiem.

Tālāk Gailīša kungs noradīja, ka izpostīto kon-
gresa padomei mes līdzekļus negribot dot un tāde-
jādi piespiežot viņu likvidēties. Nu labi. Bet prasī-
sim, vai līdzekļus izpostītiem var dot tikai caur izpo-
stīto kongresa padomi? Ja Gailīša kungs teica, ka
sociāldemokrāti uzstājās pret to, ka Jādus sevišķus
pabalstus ievestu, tad viņam vajadzēja ari nakt_ un
teikt motivus. kāpēc mes to darījām. Mes aizrādī-
jām pagājušā gadā, un tāpat ari šogad, ka mes esam
pret pabalstiem tādēļ, ka tas noved pie korupcijas
sistēmas, kur līdzekļus dabū gan draugi, bet ne tie,
kam tieši vajadzīgs. Aiz šiem motiviem ari sociāl-
demokrāti uzstājas pret pabalstu izsniegšanu izpo-
stīto kongresu padomei. Budžetāparedzetas sumas
mēs nestrīpojām, bet visā pilnībā nodevam_ zemes
bankai, kas viņas izdalīs tām pašām vajadzībām, par
kurām es runāju. Uz mūsu ierosinājumu sumas
priekš izpostītiem, priekš aizdevumiem jaunsaimnie-
kiem u. t. t. ir šogad pavairotas no 6 miljoni uz 11
miljoni latu. Tā tad nevar nākt šeit ar pilnīgi nepa-
reiziem faktiem un teikt, ka mēs negribot dot lī-
dzekļus izpostītiem. Gailīša kungs runāja ari par ci-
tām organizācijām un teica, ka kreisais spārns esot
pret visiem pabalstiem organizācijām, kuras nepie-
derot pašiem kreisajiem. Tikai tādēļ tie apkarojot
loto klubus un līdzīgas iestādes, kaut gan loto klubi
esot slikta lieta, tad tomēr ja līdzekļus nedod no
valsts, tad. jālūkojot viņi savākt no loto klubiem.
Man šķiet, ka šinī iautāuimā gan laikam visiem Saei-
mas dftputatffirn būs skaidrs, ka ne valsts līdzekli ,
ne Kultūras fonda līdzekli, ne kādi citi līdzekli nav
gājuši ne sociāldemokrātiem, ne kreisām organizāci-
jām. Tie visi-līdz šim ar loti maziem izņēmumiem
ir izdalīti pilsoniskām organizācijām un pilsoniskam
personām. Tāpat man jāsaka, ka tiem līdzekļiem,
kas uzņemti budžetā, nekad nav bijis kāds kreiss
raksturs. Pat tās sumas, kuras bijušas atliktas iz-
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glītības organizācijām, nav saņemtas no sociālisti-
skām skolām vai iestādēm. Man_ liekas, ka šinī jau-
tājumā ir skaidrs, ka kreisais spārns, strādnieki sa-
vas iestādes uztur no saviem līdzekļiem. Ja šīs
iestādes nevar uzplaukt, tad aiz lļdzeklu trūkuma.
Šīm aprindām nav tas bagātības vel, lai varētu dot
pēc vajadzības. (A. Klīve no vietas: «Slimo kasesļ")
Man Klīves kungs sauc par slimo kasēm. Vai Jus,
Klīves kungs, ziniet, ka slimo kases nevar ārstniecī-
bu nostādīt tā, kā vajadzīgs? Runāt par to, ka slimo
kasēm līdzekļu ir daudz, ir nepareizi. Te konstatē-
jams tāds gadījums,ka slimo kasu pārvaldes aparāta
uzturēšana izmaksā 10%, turpretim pilsoniska ap-
drošināšanas biedrība prasa daudz vairāk līdzekļu,
tuvu pie 20%. Ja ņemam Sarkano krustu, tad tas
prasa vēl lielākus procentus. Tapec nevar teikt, ka
slimo kases nepareizi saimnieko un šķiež līdzekļus.
Tā ir acīm redzama nepatiesība. Var sacīt, ka līdz
šim Kultūras fonda līdzekli un valsts līdzekļi visi
aizgāja pilsoniskam organizācijām. Ja tas bija par
maz, ja bij jāķeras pie loto klubiem, par kuriem pats
Gailīša kungs izteicās, ka tieesot netīrumi, tas pie-
rāda, cik bezspēcīgas īstenība ir pilsoniskas organi-
zācijas. Ja viņām valsts līdzekļi un loto klubi at-
kristu, tad pamati būtu iziruši un tām butu jālikvidē-
jas.

Trešais deputāts, Saiņa kungs, uzstājas šeit
vakardienas sēdē un runāja par Rīgas pilsētas cetur-
to vidusskolu, pievedot, pilnīgi nepareizus, es gri-
bētu teikt, samelotus faktus. Un tamdel ir vajadzīgs,
lai vismaz dažus no tiem apgaismotu. _ Es nedomāju,
ka Saiņa kungam šis nepareizības butu nezināmas.
Runājot par IV. Rīgas pilsētas _ vidusskolu, Saiņa
kungs iztēloja lietu tā, ka šī ir tāda iestāde, kas ga-
tavo komunistus, ka skolotāji un skolēni šim vidus-
skolā ir komunisti. Viņš minēja vairākus vārdus un
teica: «Redzat, kas šai skolā izaug, kādi te ir skol-
nieki, kādi skolotāji." Ņemsim dažus faktus no tiem,
kurus Saiņa kungs šeit minēja. Savā runā viņš no-
sauca kādu skolnieku, Folkmani, kurš kā komunists
esot izaudzināts IV. Rīgas pilsētas vidusskolā. Pa-
skatīsimies, kā stāv ar lietas patiesiem apstākļiem.
Man jāaizrāda, ka Rīgas pilsētas IV. vidusskola ir
noorganizēta kā beidzamā, kad ar pārējām pilsētas
vidusskolām nebija diezgan, lai apmierinātu tās pra-
sības, kādas pēc vidusskolām bij. No otras puses
IV. pilsētas vidusskolai bija uzdots uzņemt par skol-
niekiem tos, kuri atbrauca no Krievijas un kuri ne-
var tikt uzņemti kādā citā vidusskolā. (Saiņa starp-
sauciens.) Te saka, ka Folkmans esot no Vecmui-
žas. Varbūt viņam pase ir no Vecmuižas, bet viņš
pats ir no citurienes. Pēc informācijas, kāda man ir,
viņš ir atgriezies no Krievijas kā bēglis un iestājies
IV. Rīgas vidusskolā, kurā viņš mācījies 2U mēne-
šus. Tanī pašā laikā un ari pēc tam, kad viņšbija
IV. pilsētas vidusskolā, viņš ir bijis ari kādā citā ie-
stādē kā aktivs darbinieks, un šo citu iestādi sauc
par politisko apsardzi. Ja nu mums ir zināmi fakti,
ka politiskās apsardzes aģenti ir gājuši no Rīgas
arodnieciskās centralbiedrības mitekli, ka viņi tur
ir ielikuši proklamācijas, ka viņi gājuši uz Tērbatas
ielu un provokācijas nolūkos ielikuši kādā studentu
nama pat bumbu čaulas. (P. Kalniņš no vietas:
..Bezkaunība!") Sakiet, vai jums ir dūša apgalvot,
ka tas, kas provocēja un visādas nepareizas ziņas
deva par IV. vidusskolu politiskai apsardzei, ne-
varēja būt ari tas, kas provokācijas nolūkos IV. vi-
dusskola ielika proklamācijas, lai par to saņemtu
naudu? Talak tika minēts kāds Vincs, otrs skol-
nieks no IV. vidusskolas, ka ari tas esot izaudzināts
par komunistu. Šis skolnieks iestājies beidzamā kla-
sē un IV. vidusskolā mācījies apmēram 1 gadu. Pa-
prasiet, no kurienes viņš ir pārnācis? Viņš ir pār-
nācis no Rīgas 1. vidusskolas, kur direktors ir Jē-

gers. (Saiņa starpsauciens.) Jus, Saļņa kungs, sau-
ciet, ka viņš nav bijis uzņemams. Es varu aizrādīt,
ka IV. Rīgas pilsētas vidusskolai ir laba atsauksme
par šo skolnieku no Jēgera. Ja nu Jums ir dūša
kāpt šinī katedrī un uzbrukt IV. vidusskolai, tad
Jums vajadzēja ari zināt, no kurienes minētais Vincs
nācis un ar kādu atsauksmi. Bet Jūs bijiet tik «go-
dīgs", ka nemīnējiet ne to skolu, kur Vincs iepriekš
atradies, ne ari to direktoru, bet uzbrūkat tikai IV.
vidusskolai. Tālāk tika minēts kāds Sebris, atkal IV.
vidusskolas skolnieks. Šisskolnieks ir atbraucis no
Krievijas un IV. vidusskolā mācījies nepilnu pus ga-
du, pēc kam ticis izslēgts no turienes. Sakiet, vai
var runāt par to, ka IV. vidusskola nepilna pus gadā
ir izaudzinājusi šo Sebri par kaut kādu komunistu
vai ko citu, ja viņa pat toizslegusi pec tam, kad ir
nākusi zināma viņa izturēšanas un viņa darbība?
Sainis sauca vārdā vēl kādu skolnieku, Bērzkalnu
ari no IV. vidusskolas. Man jāpaziņo, ka ari šis skol-
nieks ir izslēgts no IV._ vidusskolas. Iestājies viņš
tur beidzamā klasē, mācījies nepilnu pus gadu un
izslēgts, ja nemaldos, par nepieklājīgu uzvešanos.
Ari tas esot politiskas apsardzes aģents. Jus redziet,
šie fakti, kurus es šeit pievedu, pierada, ka tie skol-
nieki, par kuriem Saiņa kungste runāja, ir bijuši ār-
kārtīgi īsu laiku IV. vidusskola, iestājušies beidzamā
klasē, ir vai nu no Krievijas atbraukuši ka_ bēgli, ku-
rus bija jāuzņemIV. vidusskola tapec, ka tāds priekš-
raksts bij no ministrijas, vai ir pārnākuši atkalno
citām vidusskolām, pie tam ar labākam uzslavām.
Ja pēc šādiem faktiem, tos dažādi savirknējot, Saiņa
kungs var kāpt katedrī un uzstāties pret IV. vidus-
skolu, notaisot to par komunistisku, tad to var no-
saukt visādi, tikai ne par godīgu un daudz maz ob-
jektīvu uzstāšanos. Tai ir citi nolūki.

Tālāk Saiņa kungs runāja ari par žurnālu «Va-
nags", kas izdots IV. vidusskola. Šī «Vanaga" lieta
sacēlasavā laikā ļoti lielas runas un loti lielus putek-
ļus. Ir bijušas pat ekspertīzes vēl Satversmes Sa-
pulces lūgumu un sūdzību komisijas laika, kas šo
žurnālu dažādi iztirzāja. Par šo žurnālu runāja Sai-
ņa kungs, bet tomēr nepasacīja, kādu atzinumu ir
devusi par to minētā Satversmes Sapulces komisija.
Šīskomisijas slēdziens nebūt nav tāds

^
ka šo žurnālu

varētu nosaukt par komunistisku. Slēdziens ir bijis
tāds, ka šis žurnāls ir ne nosvērta rakstura. Bet
es gribētu jautāt, vai var no žurnāla, kuru sarakstī-
jušiskolnieki no 15—18 gadiem, prasīt nosvērtu rak-
sturu. Tas taču nav iespējams, tas laikam gan vi-
siem būs skaidrs. Kā pašugraujošāko argumentu
Saiņa kungs pieveda to, ka pēc tam,kad visas šīs lie-
tas nākušas zināmas un ministrija pieprasījusi IV. vi-
dusskolai, ko viņa domā darīt, tā atbildējusi, ka viņa
neko nedomā darīt, ka viņa to_ neatzīst_ par ļaunu
un turpinās visu tāpat tālāk. Tāda nebūt nav IV.
vidusskolas atbilde. (Saiņa starpsauciens.) Saiņa
kungs, man patlaban nav pie rokas skolas direktora
oficiālā atbilde, bet jaJūs vēlaties, es Jums viņu va-
ru nolasīt nākošā sēdē. Atbildē sacīts, ka skola at-
zīst visas tās parādības par nevēlamām, pieved ve-
selu rindu pierādījumu par to, ko viņa darījusi un pa-
saka, ka viņa to apkaros ar pedagoģiskiem
līdzekļiem. (Saiņa starpsauciens). Jums, protams,
vajaga, lai to apkarotu ar žandarmērijas līdzekļiem.
Uz skolu tā nevar skatīties. ? Varbūt tā var skatīties
častoka darbinieks, ne pedagogs. Ja skola dod at-
bildi, ka viņa ar pedagoģiskiem līdzekļiem visu to
apkaros, tad, es domāju, ar to pietiek un jums nav
iemesla tā uzstāties, ja jūs gribiet objektīvi runāt.
Es jums pievedīšu vēl vienu piemēru. Kad Alek-
sandrs Dauge, būdams par izglītības ministri, ap-
meklēja Rīgas vidusskolas, tad ierodoties IV. vidus-
skolā un ar to iepazīstoties, viņš ir nodevis tādu at-
sauksmi — Aleksandrs Dauge, par kuru jūs laikam
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gan neteiksiet, ka tas ir komunists vai sociālists —
ka šī skola un skolas vadība (H. Sainis no vietas:
«Dauge nav administrators.") — bet_ pedagogs — šī
skola un viņas darbības gaita atstāj to vispatīka-
māko iespaidu, kas rāda, ka te, tiešam valda pedago-
ģisks gars. Jūs sakāt, ka viņš nav adminļstrators.
Bet Saiņa kungs, ja Jūs kā bijušais skolotājs varat
prasīt no skolas, lai viņa rīkojas kā administrators,
bet ne kā pedagogs, tad man patiešam jāsaka, ka
Jums no padagoģijas un_skolas lietam nav ne jaus-
mas. (Starpsauciens). Ja, varētu patiešam sacīt, ka
pēc Saiņa kunga receptes un uzskata butu janak zem-
nieku savienībai ar priekšlikumu, lai skolas pievieno
pie iekšlietu ministrijas vai pie politiskas apsardzes.
Tā būtu tā īstā vieta._ Es domāju, ka par vakardie-
nas Saiņa*kunga uzstāšanos zemnieku savienība ne-
var uzņemties atbildību un nevar but ari solidāra ar
viņu, jo tāda uzstāšanas no šī katedra nav pielaiža-
ma. Priekš tāda veida uzstāšanas un priekš tādiem
nolūkiem ir jāmeklē ceļš atpakaļ uz carisko Krieviju
un viņas častoku. Ne es, ne ari mana frakcija zem-
nieku savienībai to godu negribētu piešķirt.

.Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kublinskim.
B. Kublinskis (Zemgales katolis): Godājamie

/ deputātu kungi! Izglītības lieta, bez šaubām, ir sa-
^zbiedrības lieta un tāpēc ari mušu izglītības ministri-

jas budžeta debates tiek savienotas ar rnusu sabie-
drības kritiku. Citādi jau ari nevar nemaz but, tā-
pēc ka skola atspoguļo sabiedrību. Kāds gars ir sa-
biedrībā, tāds atspoguļojas ari skola. Skolas likteņa
izlabošana ir atkarīga ari no ta, cik tāļu sabiedrība
sajūt šīs izlabošanas nepieciešamību. Te tļka nora-
dīts, ka pie mūsu skolas nenormāliem^apstākļiem, ir
vainīgs līdzekļu trūkums. Bez šaubām, bet ne ar
naudu vien varam uzlabot rnusu skolu lietu, jo ne ti-
kai līdzekļu trūkums vien ir par cēloni tam, kapec
mums mūsu tautas izglītība atrodas neciešama stā-
voklī. Šeit vainīgs ir ari nepieciešamības sajutās
trūkums pašā sabiedrībā. Tika runāts par spīdošo
cepuri uz galvas un basam kajam. Ja sabiedrība sa-
justu, ka tās kājas ir nepieciešami jāapaun un vairāk
sajustu kāju apaušanas nepieciešamību, neka zvaigz-
nes likšanu pie cepures, tad ari skolas lieta tiktu
normēta labāki. Tika ari pastrīpots, ka kaļu vietu
izglītības laukā ieņem mušu Latgale. Tas ta ari ir,
jo Latgale, tāpat kā citas _rnusu valsts nomales šim
ziņā atrodas pabērnu lomaTapec latgaliešiembļeži
vien ir nesaprotami un sāpīgi, ka centros, Rīga it
sevišķi, tiek ziedotas tas lielas sumas, lielāki naudas
līdzekļi augstākām kultūras vajadzībām, operām, te-
ātriem, augstskolai u.-t. t., bet Latgale pat pamat-
skola atrodas pavisam neciešama stavoklī._ Tagad
ir diezgan grūti runāt par Latgales vajadzībām mušu
sabiedrībā. Jau ir izrādījies, ka tas romantiskais
mīlestības laikmets pret Latgali, kāds bija varbūt
mūsu valsts dibināšanas pirmos gados, ir izzudis, ir
prom tas laiks,kad tika treša zvaigzne apdziedāta un
visi centās piedāvāt viņai savu labvēlību un savu
pretimnākšanu. Tagad Latgales vārds un latgaliešu
uzstāšanās arvien tiek uzņemta ar zināmu izsmieklu,
ironiju, zobošanos. Ja nu vairāk nepastrīpo Latga-
les separātismu, tad pārmet ārvienviņai to, ka viņa
neprotot runāt ne par ko vairāk, ka par savam Lat-
gales vajadzībām. Tas, ko šeit Raiņa kungs pār-
meta, smalkjūtības trūkumu, tas diemžēl ir attieci-
nāms ari uz Raiņa kunga paša frakcijas biedriem, jo
ari Dēķens iesāka izglītības resora kritiku ar uzstā-
šanos pret Latgales vajadzību pastrīpošanu

^
nora-

dīdams, ka viņi ir Kultūras fondā, ir citas lietas pra-
sot par daudz. Tas smalkjūtības trūkums redzams
ari kaut kurā nevainīga lieta, ka piem. Latgales vie-
tu nosaukumu un vardu maiņa, kur jus ar varu cen-
šaties uzspiest latgaliešietn tādus nosaukumus, pret
kuriem ir visi latgalieši. Tapec nav brīnums, ka mes

visi attīstām latgaliešos^
neapmierinātību, attīstām

pret sevi zināmā mērā rūgtumu un galīgi ari nav brī-
nums un nevajaga brīnīties, ja latgalieši, citādi ne-
varēdami panākt savu prasību ievērošanu, ķeras pie
ārkārtīgiem līdzekļiem un nu ir tāda parādība, ka
gandrīz visu mūsu ministru kabinetu gāšana ir iesā-
kusies no latgaliešu prasībām. Es domāju, ka ari
Latgales skolu trūkumu varētu novērst, ja_ vismaz
nopietnāk mūsu valsts vīri saktu par to domāt. Mes
runājam vispār! par rnusu valsts saimniecības plāna
noskanēšanu uz tālākļem gadiem, mes paredzam vi-
su mūsu nepieciešamāko vajadzību apmierināšanu,
meklējam līdzekļus, kā viņus apmierināt; saka ari,
ka esot sastādīts saimniecības plāns uz tuvākiem 5
gadiem, bet vai tai saimniecības plāna skolas eku
celšana Latgalē ir paredzētavai ir izstrādāta vis-
pār! skolas ēku celšanas plāna kāda sistēma, ir mek-
lēts pēc līdzekļiem skolas eku uzcelšanai? Bez ta
velti būs runāt par kaut cik ciešamu skolas lietu no-
stādīšanu Latgalē. Līdzekļu trūkumu šinī ziņa, es
domāju, varētu segt ar aizņēmumu. Ja vispārīgi aiz-
ņēmums no ārienes vajadzīgs, tad mes nevarēsim at-
rast labāku vietu, kur viņu noguldīt, ka taisni ceļot
skolas ēkas mūsu valsts vistumšākā stūrī. Tad tika
šeit runāts par šķiru politiku skolas. _ Es jau teicu,
ka tās pašas pretešķības, kādas pastāv sabiedrība,
bez šaubām, atspoguļojas ari skolas. _ Ja mes sabie-
drībā sviežam cīņas lozungus, ja mes paši zināma
mērā mākslīgi izsaucam sabiedrība šķiru pretešķī-
bas, tad tās ari atspoguļojas skola. Es domāju, ka
šķiru plaisa rnusu maza tautanemaz nav tik liela, ka
starp atsevišķām šķiram pastāvētu bezdibens. Šķiru
faktiski pie mums nav. Mes visi esam zemnieki.
Starpība starp kapitālistu un strādnieku pie mums
nemaz nav tik briesmīga. Ja butu vairāk solidarisma
nepieciešamības sajūtas, ja vairāk tiktu veicināta
kopdarbības ideja valsts dzīve, tautas attīstība
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es domāju, ka mēs varētu pārvarēt visas pagājušo
laiku atliekas mūsu ideoloģija un patiesi atrastu sa-
viem centieniem kaut kādu vienojošu principu, kas.
varētu mūsu sabiedriskā dzīve izvērsties par radošo
spēku. Mēs nevaram celt savu dzīvi uz savstarpējas
iekšējas cīņas paņēmieniem. Paldies Dievam, Latga-
les skolās tāpat kā Latgales sabiedrība, šķiru prete-
šķības vai cīņas paņemieniuz to nav sajūtami. Tas,
ko jūs šeit stundām ilgi runājāt par tiem vanagiem un
nacionālismu u. t. t., kas apkaro savus pretiniekus
dažreiz ar neatļautiem, nožēlojamiem līdzekļiem, tad
Latgales sabiedrība var sacīt.: paldies Dievam, mes
to pie sevis nenovērojam. Tādas parādības latgalie-
šiem ir nesaprotamas un viņi to varbūt uzskata ka
jūsu augstākās kultūras augļus. Viena no Latgales
savādībām ir tā, ka viņa atrodas zem_ lielāka reliģi-
jas iespaida un tāpēc reliģijai vajadzētu atspoguļo-
ties ari audzināšanas lieta. Šeit nu ir nevēlama ta
parādība, ka taisni reliģiozas audzināšanas problems
Latgalē paliek ik dienas asāks. Jus negribat saprast,
ka skolā ir jāievēroari reliģiskaaudzinašana, joreli-
ģija ir cieši saistīta ar paša cilvēka dabu, ta ir viena
no cilvēka psiches parādībām, neiznīcināma parādī-
ba. Un jamēs tik lielu vērību griežam uz rnusu jau-
natnes fizisko attīstību, ja griežam lielu vērību uzto,
lai viņas prāts attīstītos, un dotu viņam pec iespējas
lielākus zinību krājumus, tad pavisam nenormāli, ja
mēs aizmirstam otru šī cilvēka dabas pusi, viņa reli-
ģiozitāti. Un šīs reliģiskās jutas cilvēka ari prasa
savu audzināšanu, savu attīstību un_ mums ir nepie-
ciešami, lai tā attīstība ietu normāla, vajadzīga vir-
zienā, lai mūsu sabiedrība varētu izbēgt no reliģiskas
murgošanas, no nevēlama sektantisma, kas varētu
kaitēt mūsu tautas garam._ Dļemžel jākonstatē, ka
reliģiskās audzināšanas ziņa rnusu skolas stāv zemā-
ki, nekā tas bija cara laikos; ir palikušas tas pašas
tradicionelās divi mācību stundas, it ka reliģijai pie-
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tiktu tikai ar mācīšanu. Viņa tiek pasniegta pēc tā
paša Krievijas parauga, kur viņa tika nosaukta »aa-
KOH-i, EojKifl". Bez šaubām, ka caur to ari audzi-
nāšana kā tāda absolūti tiek likta novārtā. Varbūt,
ka pa tām 2 stundām vēl ir iespējams dot šādu tādu
ziņu krājumu, bet par reliģisku audzināšanu tur bez
šaubām nevar būt ne runa, jo visi skolas apstākli,
skolas iekšējā dzīve ir nostādīta tā, ka drīzāk viņa
skolēnā var radīt reliģiozās dzīves karikatūru. Jo
ko līdz, ka ticības mācības skolotājs skolā 2 stundu
laikā stāstīs bērniem par Dievu, stāstīs par reliģiju,
ja pēc tam tās palikušās 34 stundas nedēļā atkal citi
skolotāji tiem pašiem bērniem centīsies iestāstīt gluži
pretējo, centīsies nostādīt to, ko ticības mācības sko-
lotājs stāstīja, bērnu acīs kā nepatiesību. Ar to jau
pašā dīglī bērnā tiek nosists tas, kas varētu būt viņā
tas skaidrākais, cēlākais, nosit viņā reliģisko jūtu pa-
reizo attīstīšanos. Jūs nostādījāt skolu visā mūsu
valstī uz tā saucamā nacionālisma principa. Jūs do-
mājiet, ka nacionālisms skolā patiesi izvērtīsies par
radošu spēku, un tādā ziņā skola varēs apieties bez
reliģiskās audzināšanas. Tagad nāk tas lielākais
reliģijas pretinieks izglītības lietā, Dēķens, un no šī
katedra konstatē, ka nocionalisms ir tukšs, ka nacio-
nālisms neko nedod, ka galu galā no nacionālisma
dzimst pavisam nevēlami cīņas paņēmieni, cīņas sau-
cieni, kas iziet tautā uz šķiru naida veicināšanu. Re-
dziet, tā tad tika gluži pareizi pastrīpots, ka nacionā-
lisma ideja viena pati par sevi nevar būt tautā par
radošu spēku. Mēs redzam, ka to ir atzinuši ari tie,
kas_ nacionālismu ir gribējuši pataisīt par politisku
strāvu, pretēji sociālismam. Mēs redzam, ka pats
viņu vadonis, Musolini, galu galā teica — es nerunā-
ju

^
par to, cik tālu viņš ir ticīgs vai neticīgs, bez šau-

bām, vļņš ir neticīgs kā visa liberālā buržuāzija —
un tomēr atzina, ka ir jāķeras pie reliģiskas audzinā-
šanas, ja patiesi gribam piedot nacionālismam iek-
šēju saturu un spēku. Mūsu valstī ir apgabali, kur
ir sajūtama taisni fiziska dabiska nepieciešamība pēc
konfesionālas skolas, pēc skolas, kas būtu tāpat kā
daudzas citās valstīs, statīta uz reliģijas principiem,
bet ne tikai vienkārši uz nacionālisma principa.
Mums ir apvidi, kuros ļaudis, ja jautāsim pēc viņu
tautības, atbildēs, ka viņi ir katoļi. Viņi atbild pēc
savas ticības nosaukuma, viņi to uzstāda kā apzīmē-
jumu ari savai tautībai. Tas ir tajās nomalēs, kuras
agrak_apdzīvoja latvieši, kas gadu simteņu netaisnī-
bas del ir vairāk bijuši padoti pārtautošanas centie-
niem un savu tautību, savu tautisko nokrāsu ir zau-
dējuši. Viņiem palikusi tikai viņu reliģiozā nokrāsa.
Viņi savu nacionālo veidu apzīmē ar reliģijas nosau-
kumu. Ja jūs tagad tur nākat ar savām nacionālām
skolām, ar savu skolu politiku, kas statīta uz nacio-
nālisma pamata vien, tad jūs paši tur netiekat gudri.
Jus ievediet latviešu skolu, bet ievērojot to, ka jūsu
latviešu skola ir likta novārtā reliģiozā audzināšana,
ļaudis no sakuma to gan pieņem, tuvāk iepazīstas un
tad redzama viņos reakcija pret to, redzams rūgtums
pret šo skolu. Ievērojot to, ka mūsu valsts ir nostā-
dīta ta, ka katolis reliģiozo audzināšanu labākā ziņā
tādos apvidos bauda polu skolā, mēs redzam, ka ie-
dzīvotāji prasa pec polu _skolas. Tad nāk priekšā
tādi gadījumi, kādus atstāstīja deputāts Veržbicka
kungs par notikumu Ilūkstes apriņķī. Tas ari vis-
spožāk! pastiprina, ka tur agrākā latviešu skolas vie-
ta pēc pāris gadiem iedzīvotāji prasījuši polu skolu,
ne tapec ka vļņļpaši būtu bijuši poli, tos apvidus espazīstu, bet tapec ka latviešu skola viņus neapmie-
rina, tāpēc ka latviešu skola nebija pratusi pieiet klāt
viņiem, lai varetu_ viņus audzināt un dot to audzinā-
šanu, ko iedzīvotāju vairums vēlas. Tas ir zināmā
mēra šinī apvidu latviešu skolu bankrots. Tas ir
kauns mums, ka mēs nemācējām nostādīt latviešu

(Slēgta pīkst

^
skolu tanī apvidū tā, ka vajadzība pēc cittautiešu sko-
lām tur nebūtu bijusi. Minoritatu jautājums mūsu
valstī, bez šaubām, vēl ilgi paliks par sāpīgu jautā-
jumu mūsu valstī. Nav ari brīnums, jo ari lielākas
valstis nevar viņam tik viegli tikt pāri. Ari mums
vēl vajadzēs ilgi domāt par to, ka tās attiecības, da-
žādu tautību attiecības nostādīt apmierinošā stāvoklī.
Šimbrīžam ir jāsaka, ka reliģiozās audzināšanas ziņā
minoritatu skolas nostādītas daudz labākos apstākļos
nekā mūsu latviešu skolas, jo minoritatu skolās viss
komplekts bērnu pa lielākai daļai ir no vienas ticī-
bas, vienas konfesijas bērni, un tāpēc tas komplekts
minoritatu skolās, kura celta pēc nacionāla principa
ir reizē pārvērsta ari par konfesionālu skolu. Tāpēc
veicina ari audzināšanas vienības uzturēšanu un dod
saviem audzēkņiem zināmu viengabalainu pilnību,
cilvēka pilnību kā reliģiozā, tā ari nacionālā ziņā.
Turpretim latviešu skolās tas tā nav. Sevišķi Rīgas
nomalēs, kur katoļticīgo latvieši ir mazumā, tur viņi
savu reliģiozo audzināšanu absolūti nevar dabūt.
Tas ir pret pedagoģijas principiem, sabāzt dažādu
konfesiju bērnus vienā skolā un tad stāstīt vienai bēr-
nu da(ai vienu ticības mācību, otrai varbūt taisni pre-
tējo, ievērojot to, ka dažādu konfesiju dogmati daž-
reiz ir pretēji. Tad nu skolotājam, ja viņš gribēs ti-
cības mācībās dogmatisko pusi pastrīpot, vajadzēs
vai nu izaudzināt bērnos naidu jeb vismaz nicināšanu
pret otras_konfesijas bērniem, vai nu viņšbūs spiests
paiet garām dogmatiskām starpībām un tādā ziņā
vest bērnus pie reliģiskā indiferentisma un stāstīt,
ka visas ticības ir vienādi labas, ka tur pretešķību
nav . Bet es nezinu, vai to varēs nosaukt par parei-
zu reliģiozo audzināšanu. Mēs redzam, ka lielākās
tautas, kur skola ir vēsturiska, kur viņa sasniegusi
savus panākumus kultūras dzīvē, tur konfesionālais,
princips ir ievērots_ un skola nostādīta uz konfesio-
nāla pamata, bet mūsu sabiedrība bez šaubām to ne-
atzīst un velti par to runāt, bet vismaz gan vajadzētu
prasīt, ka tur, kur konfesionālā skola ir faktiska ne-
pieciešamība, ka tajos apvidos, kur iedzīvotāju tau-
tiska apziņa nav tik tālu nogrupējusies, nošķirojusies,
ka gan vajadzētu konfesionālas skolas veicināt. Tur
konfesionālā skola ir patiesa nepieciešamība. Tagad
dažos apvidos tiek ievesta baltkrievu skola. Es' ne-
gribu izsacīties pret baltkrievu kulturelo attīstību.
Baltkrievu tauta savā vēsturē ir daudz cietusi. Viņa
ir bijusi un vēl tagad ir likteņa pabērns. Mēs varam
ar vislielāko simpātiju raudzīties uz viņas attīstību,
bet no otras puses mēs nevaram radīt baltkrievus
tur, kur viņu patiesībā nav, jo tagad tos ļaudis, kas
līdz šim vel nav pārtautoti, tos tagad grib padarīt
par baltkrieviem. Mes negribam, lai tiktu galīgi
pārtautoti šie, latvieši baltkrievu skolās, kurās pa
lielai daļai vel tiek lietota kā mācības valoda'krievu
valoda. Nosaukums gan viņām ir baltkrievu, bet
faktiski baltkrieviskuma tur ir maz, pats skolotājs
bieži baltkrieviski neprot. Saņemot visu kopā, ko es
teicu.jman ir jāatzīst tas, ko jaupierādīja gandrīz visi
runātāji, ka rnusu skola vēl nav normālos apstākļos,
it sevišķi mūsu tautskola, pamatskola. Pamatskolu
tīkla paplašināšana it sevišķi Latgalē ir nepiecieša-
ma, ir ceļamas tuvākos saimniecības gados skolu
ēkas, pie skolu ēku celšanas ir jāķeras tūlīt vismaz
ievedot viņu celšanu saimniecības plānā, ir meklē-
jami līdzekļi skolas ēku celšanai, ķeroties šim nolū-
kam ar pie aizņēmumiem valsts nomalēs, vismaz kato-
liskos apvidos ir ievedama konfesionālā katoļu skola.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda ir pie-
teikušies vel vairāki runātāji. Vēlā laika dēļ prezi-
dijs liek priekša sēdi slēgt un debates turpināt nāko-
šo trešdien. Nākamā sēde šodien, pīkst. 5 pēc pus-
dienas. Dienas kartībā īres likums. Sēde slēgta.
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E. Knopps, referents 374, 395, 400, 401

M. Vegezaks (vācu baltiešu partija) . . . 374, 391

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) . 374
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) 378, 398

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) . . 380

O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) .... 383
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 384
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 388
E. Morics (sociāldemokrāts) 388
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 400

V. Firkss (vācu baltiešu partija) .... 402, 404

F. Cielēns (sociāldemokrāts) 403, 404

N. Maizels (Latgales „Bunds") ...... 404

3. Nākošā sēde . 406

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta

turpināsies agrāk izziņotā, vēl neizspriestā
dienas kārtība. Prezidijam iesniedzis Ringolds
Kalnings lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 19.—26.
maijam ceļojumam uz Kaunu dalības ņemšanai Lat-
vijas-Lietavas-Igaunijas konference. Prezidijs pie-
krīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinā-
jums skaitās par piešķirtu.

Nākamais dienas kartības punkts _ ir liku m s
ņar t elp" , T r !? ??i. k"»""™« turpinājums. Refe-
renti Rb^Srīīals, Knopps. Apspriešana nak IV. no-
daļa _ īres maksa. Pret šādu virsrakstu iebildumu
nav? Virsraksts pieņemts. 36. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Ires_ maksa

par izīrējamām telpām, ar vai bez piederumiem un ertibam,
neierēķinot centrālās apkurināšanas izdevumus, nosakāma pec
tās īres maksas, kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam un
nedrīkst pārsniegt par katru minēta laikā maksāto zelta rubli:

1) 50 santīmus par telpām, kuras uzskaitītas šī likuma L
pantā a un b punktos, bet namos, kuros nav 1. panta
c punktā paredzēto telpu, 55 santimus;

2) 100 santimus par telpām, kuras uzskaitītas šī likuma
1. pantā c punktā.

Piezīme. Sīko amatnieku darbnīcas, kā ari brīvo pro-
fesiju darba telpas, kuras ierīkotas viņu dzīvoklī, pa-
dotas īres maksas ziņa šī panta noteikumiem. _ .

Juridiskās komisijas variants. īres maksa par 1. panta mi-
nētām telpām ar vai bez piederumiem, neieskaitot centrālas ap-
kurināšanas izdevumus, aprēķināma pēc tas īres maksas, kāda
pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam, rēķinot viena krievu
rubļa vietā ne vairāk ka astoņdesmit santimus.

Piezīme. 1. Sīko amatnieku darbnīcas, kuras nav pa-
dotas noteikumiem par rūpniecības iestādēm, ka ari
brīvo profesiju darba telpas, kuras ierīkotas viņu dzī-
voklī, padotas īres maksas ziņā šī panta noteikumiem.

Piezīme. 2. Pirmskara īres maksa jāuzdod izīrēta-
jam uz īrnieka pieprasījumu.

Piezī me. 3. Ja 1914. gadā līdzi, augustam īre nebija
maksājama, tad tāda aprēķināma piemērojoties īres
maksai par līdzīgām telpām tanī paša apvidu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu pļe šī pan-
ta lūdz Vegezaks. Iepriekš Vegezaka vardu lūdz
referents Rozentāls pie sociālas likumdošanas komi-
sijas varianta.
i Referents M. Rozentāls: Te sociālas likumdo-

šanas komisijas variantā ir ieviesusies pie pārrakstī-
šanas kļūda, kuru es lūdzu pārlabot sekosi. Piezīme

ir teikts: „sīko amatnieku darbnīcas, ka ari brīvo
profesiju darba telpas, kuras ierīkota.8 viņu dzīvokli,
padotas īres maksas ziņā šī panta noteikumiem.
Pēc vārda „panta" vajaga iespraust vārdus „pirmā
punkta", tā kā beigu teikums skanētu ta: «padotas
īres maksas ziņā šī panta pirmā punkta noteiku-
miem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegeza-
kam. _ _ .JfV

M. Vegezaks (vācu baltiešu partija,_ runa va-wl |f '-
ciski) :*) Deputātu kungi! Jau vispārējas debates /
es no šīs vietas aizrādīju, ka vācu frakcija nav ap-
mierināta ar 36. panta redakciju. Mes domājam, ka
pašreizējās īres cenas dažādas Latvijas pilsētas un
miestos ir ļoti dažādas un ka attiecības pret īres ce-
nām, kādas tās bija līdz 1914. gada 1. augustam,
nav tās pašas. Ja nu tagad noliek priekš Latvijas
kopēju reizinātāju, tad nu sekas bus tas, ka daudzas
vietās īres cenas bus jāpaaugstina un daudzas at-
kal jāpazemina. Lai izbēgtu mušu _saimnieciskas
dzīves satricināšanu, tas butu jānovērš, un_ tapec
mēs liekam priekšā atteikties šeit no normēšanas,
bet uzdot pašvaldībām ik gadus noteikt reizinātāju
priekš atsevišķām māju kategorijām atsevišķas
pilsētas dalās. Mūsu priekšlikums skan: _«Pilsētu
un miestu domes ik gadus noteic augstāko īres
maksu par 1. panta a un b punktos minētam telpām.
Pirmo reizi šī norma noteicama mēneša laika pec
šī likuma spēkā stāšanās.

īres augstākā norma noteicama, reizinot 1914.
gada līdz 1. augustam maksājamo īri, neieskaitot iz-
devumus par centrālo apkurināšanu, pie kam da-
žādiem ēku veidiem un pilsētas dalām var noteikt
sevišķu reizinātāju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppam.
Referents E. Knopps: Juridiskas komisijas var- , ,,

dā es iesniegšu sekošu pārlabojumu pie juridiskas j I
komisijas varianta, un proti, 36. panta _ juridiskas
komisijas varianta pirmā teikuma pirmā rindair
teikts «par 1. pantā minētam telpām". Starp vār-
diem «pantā" un «minētam" vajaga iespraust vardu
„a un b punktos". Tas ir loģski, jo juridiskas_komi-
sijas noteiktais reizinātājs attiecas tikai uz tam tel-
pām, kuras minētas 2. lasījuma pieņemtos a un b
punkto-s. _ _,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds Ar vedam Bergam.

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
^

u My
Augsti godātie deputātu kungi!_ Ta priekšlikuma pa- i J
matos, kas pašlaik nāca no vācu frakcijas, kuru ie-
sniedza Vegezaka kungs, bez šaubām ir_ pareiza.do-
ma, jo tiešām juridiska komisija _ un tāpat sociālas
likumdošanas komisija lietu ir pārak vienkārši un
viegli sev iedomājusies, noteicot turpmāk īres cenu
telpām. Vienkārši ņem visai valstij kādu reizinā-
tāju, ar ko reizinot 1. augusta 1914. gada īres, da-
būtu jaunās īres cenas

^
Bet pilnīgi abas komisijas

izlaiž no acīm visas tas parmaļņas, ' kuras rnusu
valstī dažādās vietās dažādi, sakot no l._ augusta
1914. gada, dzīvokļu un izīrējamo telpu ziņa_ ir noti-
kušas. ' Vienkārši gluži mechaniskļ ņem zināmu rei-
zinātāju, ar kuru reizināt īres, kādas ir bijušas 1.
augustā 1914. gadā. Acīm redzot, deputātu kungi,
tā nevar pie lietas pieiet. Tas nozīme pārak vien-
kārši un viegli padarīt savu uzdevumu. No 1914. gada
1. augusta sākot, taču pār rnusu zemi ir nākusi ļoti
lieli pārgrozījumi, kuri nebūt nav palikuši bez ie-
spaida uz dzīvokļu cenām un izīrējamo telpu ap-
stākļiem. Viņi ari nav vienādi grozījušies visa mūsu
valstī samērā ar to, kas bija 1914. gada 1.' augusta,
bet dažās mūsu valsts dalas_ un pilsētas apstākli ir
dažādi grozījušies. Mēs zinām, ka dažas pilsētas ir

*) Runātāja atreferējums.
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zaudējušas pusi un vairāk no saviem iedzīvotājiem.
Dažās mazākās pilsētās atkal ir novērojams liels
iedzīvotāju pieplūdums. Dažas _ ir pilnīgi tukšas
palikušas no rūpniecības, kas_ ieņēmusi lielu daļu no
apdzīvojamām telpām. Liepāja piemēram ir tukša,
tur nekāda dzīvība neattīstās. Gluži topat ir Vents-
pilī, kauču gan dzīvokļu izpostīšanas ziņā abas pil-
sētas nav tā cietušas kā piemēram Rīga. Rīgā, tur-
pretim, atkal bija manāms kara laika liels iedzīvotā-
ju aizplūdums. Tagad viņi pamazām nāk atpakaļ.
Bet te ir atkal citādāki apstākļi nekā Liepājā un
Ventspilī, jo te liela dala no agrākiem dzīvokļiem ir
izpostīti un nav vairs apdzīvojami. Tā tad te ir
citādāki apstākli. Vēl citādāki apstākli ir tādās pil-
sētās, kā Valmierā un Cēsīs. Tur dzīvokli nav cie-
tuši necik no tiešās kara darbības, bet iedzīvotāju
pieplūdums ir tik liels, ka tiešām ir izcēlies dzīvokļu
trūkums. Bet tas ir pavisam aiz citiem iemesliem
un apstākļiem nekā Rīgā, kur dzīvokļu būtu diezgan,
ja tikai viņus izlabotu. No šiem nedaudziem piemē-
riem mēs redzam, ka katrā valsts daļā, katrā pilsētā
valda citi apstākli un pēc vienas šņores strīpu vilkt
acīm redzot ir netaisnība. Ir netaisni, kā dara, no-
sakot augstāko īres maksu abas mūsu komisijas.
Tas ir kaut kas mākslots, kaut kas nedabīgs, kas vi-
sai ilgi nevarēs pastāvēt. Vai nu mēs būsim spiesti
noteikumus atcelt, vai dzīve pārkāps tiem pāri. Bet
tas vienmēr ir slikti, ja dzīve noteikumiem pārkāpj
pāri. Mēs esam priekš tam, lai izdotu dzīvei pie-
mērotus noteikumus, nevis tādus, kuriem dzīve pāriet
pāri. Tāpēc doma, kas gul Vegezaka kunga priekšli-
kuma pamatā, ir pareiza. Pilsētu un miestu domēm
katrā ziņā varētu dot tiesības zināmās robežās vei-
dot, noteikt īres maksu. Tas būtu pareizi. Vietē-
jais autoritatīvais orgāns varētuņemt vērā vietējos
apstākļus, kuri, kā es to mēģināju aprādīt, dažādās
vietās ir dažādi, katrā pilsētā varētu pieņemt vaja-
dzīgās normas un radīt elasticitati, kas šinī jautā-
jumā ir nepieciešīama, nešķērējot visus pēc viena
strēķa. Tikai man liekas, ka tālākos priekšlikumos
ir dažas nepareizības, kas būtu jāpārlabo. Nepa-
reizi vispirms būtu tas, ka noteikumi paredz noteikt
tikai augstāko ņemamo īres maksu, garantē, ka pil-
sētu domes nenoteic par daudz lielu īres maksu,
sargā īres maksātāju-īrētāju. Ja to atzīst par ne-
pieciešamu, tad būtu dabīgi, ka mēs sargātu ari
namsaimnieku, noteicot zināmas robežas, par ku-
rām zemāk pilsētu domes ari nevarētu īri noteikt.
Ja gribam sargāt vienu sociālo grupu pret eventue-
lām netaisnībām, pilsētas domes vienpusīgiem ne-
pareiziem spriedumiem, tad gluži dabīgi, kā jāsargā
ari otra sociālā grupa, jānoteic zemāka norma, zem
kuras ari nevar noteikt īres maksu. Tas būtu noteic
kūms, kas būtu loti vēlams turpmākos pantos pie
iesniegtā pārlabojumā. Tālāk Vegezaka kunga pār-
labojuma pašā sākumā ir paredzēts, ka augstāko
īres maksu noteic pilsētu un miestu domes. Bet nu
nedrīkst aizmirst, ka mūsu pilsētu un miestu domes,
sevišķi lielākās pilsētās, ir pārāk smags aparāts, lai
kārtīgi varētu nodarboties ar īres maksas noteik-
šanu. Iedomājaties taču, ka jānoteic pēc Vegezaka
kunga priekšlikuma dažādas normas dažādām pil-
sētas nodaļām un ēku šķirām. Tas ir ļoti komplicēts
darbs. Ar to nodarbotļes pilsētu domēm ir gandrīz
neiespējams un no viņām šai ziņā nevar sagaidīt ne
lietišķu darbu, ne lietišķu izmeklēšanu, ne ari lietas
pamatīgu iztirzāšanu. Tas ir gluži neiespējami pie
tik liela aparāta, kā piemēram Rīgas pilsētas dome,
kura sastāv no 90 domniekiem. Tur ir iespējamas
visādas nejaušības. Kurš pratīs tai brīdī labāk pār-
liecināt, pratīs skaistāki runāt, vai vienkārši par-
tijas piederības deļ, tas ņems virsroku, bet lietišķi
saimnieciskie momenti bieži vien paliks otrā vietā

un visa lieta negūs to atrisinājumu, kurš būtu vaja-
dzīgs. Tāpēc manspārlabojums pļe Vegezaka kun-
ga pārlabojuma ir tāds, ka ne pilsētu un miestu do-
mes, bet pilsētu un miestu valdes būtu tās, kas no-
teic ik gadus augstāko īres normu. Pilsētu un miestu
valdes ir domju uzticības orgāns, uz kurām tās
var darīt iespaidu. No otras puses viņš ir tas lie-
tišķais, praktiskais un darba spējīgais orgāns, kas
vien var tikai pilnā mērā iedziļināties tanīs kom-
plicētos jautājumos,kuri ceļas sakarā ar īres maksas
augstāko normu noteikšanu. Mans pārlabojums pie
Vegezaka kunga pārlabojuma būtu strīpot vārdu
«dome" un tā vietā likt «valde".

Bez tam no savas puses ir pārlabojums pie šī
panta. Šis pants nosaka, ka it visām šinī likumā
minētām telpām ir zināmas noteiktas īres normas,
viena pēc juridiskās komisijas varianta un divas pēc
sociālās likumdošanas komisijas varianta. Tādā
kārtā noteikta visām šinī likumā minētām telpām
zināma īres maksa, zināma norma. Man liekas, tas
ir nepareizi, jo nebūt ne visas telpas, kuras šinī li-
kumā minētas, ir tādas, kuras aiz sociālām intere-
sēm pelnītu savu īrnieku sevišķu aizsargāšanu.
Tādas telpas ir tās, kuras parasti mēdz ieņemt ļau-
dis, kuri nepieder pie tām sociālām šķirām, kuras
varētu reflektēt uz zināmu aizsargāšanu no valsts
puses. Mums taču jāievēro, ka katra tāda aizsar-
gāšana, ko mēs ļaujam baudīt vienai šķirai, šinī
gadījumā īrniekiem, nāk par ļaunu otrai šķirai, namu
īpašniekiem. Ar vārdu sakot, mēs vienu šķiru pri-
vileģējam uz otras šķiras rēķina. To var saprast,
motivēt un aizstāvēt, ja šī privileģēšana nāktu par
labu zināmām sociālām nemantīgām šķirām, sociāli
nestiprām šķirām. Bet telpas un dzīvokļus īrē loti
bieži tādas šķiras, kuras ir stiprākas saimnieciskā
ziņā nekā namsaimnieki, kuri izīrē telpas. Nav ne-
kāda prātīga iemesla aizsargāt tos īrniekus, kuri
sociālā ziņā nav vājāki par saimniekiem. Visas tā- <
das telpas mums nav nekāda iemesla aizsargāt ar
šo likumu, ja gribam turēties pie tā nodoma, kuru
gribam panākt ar mūsu likumu. Tādas telpas ir
visi luksus dzīvokli. Ir daudz tādi dzīvokļi, kuri ne-
kalpo kādai sociālai vajadzībai, bet ir ieņemti luksus
pēc. Tādus dzīvokļus aizsargāt mums nav nekāda
iemesla. Ir piemēram loti lieli dzīvokli, kurus ieņem
loti bagāti ļaudis. Tos sargāt ar likumu, tas nāktu
par ļaunu tām šķirām, kuras ar šo likumu gribam
sargāt, kurām gribam labu darīt, kuras mēs gribam
pasargāt no izsūkšanas. Nevis bagātās šķiras, ku-
ļas īrē šos luksus dzīvokļus, ļoti lielos dzīvokļus,
mums vajag sargāt. Ja mēs iestājamies par luksus,
par lieliem dzīvokļiem, mēs tikai veicinām tādu cil-
vēku dzīvi, gādājot viņiem atvieglinājumus. Tāpēc
ir jāatļauj ņemt no tiem tik daudz, cik tiešām pie-
nākas. Tiešām, nav ko žēlot, ja tāds, kas grib opu-
lenti dzīvot, par to ari maksā. Tāds var maksāt par
savām ērtībām, un tāpēc lai viņš par savām luksus
istabām ari maksā. Tas būtu tikai taisnīgi. Bez
tam tas sekmētu nolūku, kurš ir šim likumam. Ja
negrib maksāt lielo maksu par lielo dzīvokli, lai iz-
iet no tā; tad pārdalīs dzīvokli mazākā istabu skaitā
un veicinās tādā ceļā dzīvokļu trūkuma novēršanu,
kurš daudzās pilsētās patiešām ir iestājies. Tāpēc
mans pārlabojums pie šī panta ir tādas dabas, ka
tie dzīvokli, kuros ir vairāk par piecām istabām,
tie no šī likuma 36. panta noteikumiem ir izņemti.
Sociāli tas ir taisnīgāki, nekā ja gribētu sargāt lielo
dzīvokļu īrniekus, uz ko mums nav nekāda vēlē-
šanās. Tāpat gribētu attiecināt šo savu pārlabo-
jumu uz visiem tā saucamiem luksus dzīvokļiem.
Pļe luksus dzīvokļiem pieskaitāmas ari vasarnīcas.
Jus zināt, ka vasarnīcas vietējā jūrmalā ir cēluši,
loti daudz vasarnīcas ir būvējuši vietējie ļaudis, ma-
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zie ļaudis no zvejnieku aprindām. Tie no saviem
ietaupījumiem sāka bieži vien ceļtno sakuma mazas
vasarnīcas, tad vēlāk izbūve talak un izīrē. Tur
namu īpašnieki viscaur ir sociāli vājākas aprindas ne-
kā tie, kas īrē viņu telpas. Tapec jagribam tiešam se-
kot sociālam mērķim, ko sev uzstādām ar šolikumu,
nav nekāda iemesla ierobežot īres vasarnīcām. Ar
to mēs darītu katrā ziņā pareizāki, neka kādu normu
nosakot. Un to jau mes redzam rnusu jūrmala, kad
tur tiek galā bez kādas normēšanas. Tas cenas,
kuras pārmērīgi pagājļušosgados bij sakruvetas uz
privileģētām vasarnīcām, iet atpakaļ. Nevar vairs
par viņām maksāt tik daudz, un paši īpašnieki zem
dabiskas konkurences iespaida ir spiesti atlaist. Ko
tad mums vēl spiesties iekša ar_ īres mechanisku
regulēšanu, kur jau pati dzīve tas regulē. Tapec
vasarnīcas ir jāizņem ara iz šī saraksta. Nevar uz
vasarnīcām atiecināt tas normas, kuras te ir no-
teiktas. Vasarnīcas apdzīvo tikai 3 mēnešus gada,
12 mēnešus tās vajaga kopt, tapec ari cenām vajaga
būt citādām nekā uz dzīvokļiem un telpām, kurus
apdzīvo visus 12 mēnešus, par kuram visus 12 mē-
nešus ņem ari īres maksu.

Tālāk no īres maksas tīrasmechaniskas noteik-
šanas pēc manām domam ir jāizņem visas tas tel-
pas, kuras ir minētas tagad pieņemta šī likuma 1.
panta c punktā, t. i. visi veikali, noliktavas, biroji,
kantori, darbnīcas, teātru, koncertu, sapulču, iz-
priecu un dzertuvju telpasMes ļau plaši runājam
par šo punktu tad, kad pārspriedām 1. pantu. Es
visas tās debates negribu atkārtot. _ Ja varētu citus
šī likuma noteikumus attiecināt zināma mēra ar zi-
nāmu taisnību un tiesību ari uz šīm telpām, tad īres
maksas noteikšanu uz šīm telpām nevar attiecināt.
Nav ari nekāda iemesla attiecināt to uz šīm telpām.
Es sākšu ar veikaliem, noliktavām, darbnīcām, kan-
toriem, vārdu sakot, ar tam telpām, kuras īre tirdz-
nieciska kapitāla priekšstāvji. Ka esjau teicu, katra
normēšana iet par labu tiem, kuri īre un par ļaunu
tiem, kuri izīrē, ta veicina vienu kapitālu un nak
par sliktu otram. Šai_gadījuma tirdzniecībai un rūp-
niecībai normēšana,naktu par labu, ja to ievestu un
nāktu par ļaunu tiem kapitāliem, kuri ir_ ieguldīti
nekustamā īpašumā. Tagad ņemsim no rnusu valsts
saimnieciskā redzes stāvokļa, kas ir vairāk jāvei-
cina acumirklī. Kur mums kurpe vairāk spiež? Vai
tirdznieciski-rūpnieciskais kapitāls ir vajaks jeb tas
kapitāls, kas ieguldīts nekustamos īpašumos — na-
mos. Mums jāatzīst, ka acumirklī vajaks ir tas ka-
pitāls, kurš ieguldīts nekustamos īpašumos un tapec
viņu vājināt vēl vairāk, ja tas nav vajadzīgs sociā-
lām vajadzībām, vājināt par labu tirdznieciskam
kapitālam, nav saimnieciska aprēķina. Tirdzniecība
un rūpniecībā dabūt kautkadu kreditu, lai ari uz
grūtiem noteikumiem, tomēr ir iespējams. Še ka-
pitāls daudz maz nāk iekšārnusu zeme, uz viņu mes
varam rēķināt tāpēc. ka šī saimnieciska nozarepie
mums acumirkli vairāk nostiprināta. Tur ļr zināma
uzticība ārzemju kapitāliem un tur viņi plūst iekša.
Bet viss tas, kas ieguldīts rnusu nekustamos īpašu-
mos, kas ir saimnieciski derīgi ieguldļts, tas ir ār-
kārtīgi vājš. Jūs visi ziniet, ka dabūt kredītu uz
nekustamu īpašumu, ir neiespējama lieta, sevišķi
ārzemju kreditu lielākos apmēros. Uz privātu obli-
gāciju kapitālu dabūt no bankas vai citur kur ir abso-
lūti neiespējams un ja dabu, tad jāmaksā 5% mēnesi.
Tā tad, ja mēs ar šo likumu gribam vienus veicināt
un otrus aprobežot, tad tie veļcinajamie ir nevis fi-
nansielais kapitāls tirdzniecība un rūpniecība, bet
tas kapitāls, kurš ieguldīts nekustamos īpašumos.
Tāpēc par labu veikaliem un tirgotavām aprobežot
namsaimniekus nav nekāda iemesla. Tas butu saim-
nieciskā ziņā nepareizs solis, nepareizs paņēmiens.

Bez tam lieta tāda, ka uz veikalu, kantori vai pār-
dotavu patiešām niecīgāmera gulstas tas izdevums,
kuru iztaisa maksājama īre. _ Apgrozījumi, kurus
taisa veikalnieki, samēra ar īrem, ir tādi, ka no tiem
īres maksa iztaisa pavisam niecīgu procentu. Ne-
viens tirgotājs nevarēs pazemināt savu preču cenas
tāpēc, ka viņam jāmaksā par dažiem procentiem
mazāka īre. No otras puses ņemot, neviens nebūs
spiests paaugstināt savas preces cenu tamdēļ vien,
ka viņam jāmaksā lielāka īre. īre no visa apgrozī-
juma, kas ir veikalniekam, iztaisa_ tik niecīgu pro-
centu, ka uz mārciņu cukura, piemēram, neiznāk pat
viena kapeika. Bez tam lielākas pilsētas, ka Rīga,
Ventspilī, Liepājā un citur sevišķi sargāt veikalus,
nav nekādas vajadzības, jo dažādu kantoru un vei-
kalu telpu ir sataisīts tik daudz, ka ir jau pārpro-
dukcija. Vairs neatmaksājas tos ietaisīt vai radītno
jauna un uz veikaliem cenas uz augšu vairs_ nekāpj.
Izņēmums varētu but viena otra privileģēta iela,
kurā ir vairāk luksus veikali, bet tos mums nav se-
višķi ko žēlot, jo tie, kas_ luksus lietas pērk, par tam
varēs ari vairāk samaksāt, lai veikalniekam butu ie-
spējams savu īri nomaksāt. Citur veikalu telpu ce-
nas neceļas un tāpēc ari nav ta stimula, kas spiestu
mūs īres uz viņām normet._ Es neuzskaitīšu talak
visas citas tādas telpas, ka izpriecu un dzertuvju
telpas, jo ari tās mums nav jāsarga no namsaimnie-
kiem. Tā tad ir vesela kategorija tādu telpu, kuras
no šī panta noteikti ir jāizņem un mans priekšlikums
ir tas, ka 36. pants attiecas uz šī likuma _1._panta a
un b punktos minētam telpām, izņemot arā vasar-
nīcas un dzīvokļus ar vairāk ka 5 istabām un citu
valstu pilsoņu ieņemtas telpas. Es jaulukoju paskai-
drot, ka šis likums, kuram ir stipra mēra sociāla no-
krāsa, ir zināmā mēra sociālas apgādības likums.
Viņš sociālā ziņā nodrošina, sociālo stāvokli atvie-
glina zināmām šķirām, kuras mes negribam ļaut pā-
rāk izmantot. Tas ir taisnība. _ Bet es domāju, ka
mēs šo likumu drīkstam atiecināt tikai uz rnusu pil-
soņiem un nevar no vienas dalās rnusu pilsoņu prasīt
upurus par labu citas valsts pilsoņiem. Tapec šis
izņēmums attiecība uz ārzemniekiem butu ievedams,
jo nav mums nekāda iemesla upurus nest citu valstu
pilsoņu labā, sevišķi vel tamdēļ, ka rnusu pilsoņi ār-
zemēs līdzīgus labumus nebaudīs, ' jo jus zļnat, ka
Igaunijā, un Polijā ir atcelts īres lļkums. Vācija tas
ir atcelts un kāpēc tad mums gadat uz savu pilsoņu
rēķina ērtības šo valstu_ pilsoņiem. Bez tam šie
citu valstu pilsoņi pa lielākaļ daļai ir tādi, kas brauc
šeit ar veikalnieciskiem nolūkiem. Tie nav tas so-
ciāli apgādājamās, sociāli aizstāvamas šķiras, kuras
paredz šis likums. Tā tad no viņiem ņemt to, kas
tiešām dabiskā kārta nākas par dzīvokļiem, ar ko
namsaimnieks var tiešam uzturēt savu namu, nebūtu
nekāds pārkāpums sociāla ziņa. Ar to es_ gribētu
motivēt ari šo beidzamo noteikumu manā pārlaboju-
mā, kuru es lūdzu augsto namu pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārduvairak ne-
viens nav vēlējies. Nikolajs Kalniņš lūdz vardu.
Vārds Nikolajam Kalniņam.'

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Tik tālu ie-
priekšējiem runātājiem bija jāpiekrīt, ka noteikt ar
likumu vienu pašu normu priekš visiem miestiem un
visām pilsētām nebūs visai pareizi. Var noteikt gan
maksimumu, var noteikt minimumu ar likumu, bet
nevar noteikt vienu normu un iedomāties, ka sī
viena norma būs tā, kas nu ir ta pareizāka priekš
visiem namiem, priekš visam.pilsētām un priekš vi-
siem miestiem. Var izrēķināt vidusmēra normu
priekš visas Latvijas pilsētām un miestiem, var iz-
rēķināt vidusmēra normu priekš atsevišķam

^
pilsē-

tām bet ja ņem vienu pašu normu priekš visam pil-
sētām un miestiem, tad ļoti var gadīties, ka šī norma,
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kura domāta kā vidusnorma, būs vienā gadījumā par
augstu, otrā gadījumā par zemu. Vienā gadījumā
cietīs viena puse, otrā gadījumā var ciest otra puse.
Taisnība, ko mēs gribam panākt, nebūs ar to pa-
nākta. Bet nepareizi ir tas, ka grib, izdodot īres li-
kumu, izvairīties no jebkādas īres maksas noteikša-
nas un atstāt to jautājumu pašvaldībām, lai viss tas
smaguma punkts, visa tā cīņa, kas norisinājās ap
īres likumu, lai to noveltu Saeima no saviem pleciem
un atstātu pašvaldībām, lai tur tās cīņas ietu atkal
par jaunu visā spēkā vaļā. Tas ari būtu nepareizi.
No tiem datiem

^
kādi ir bijuši sociālās likumdošanas

un tāpat ari vēlāk juridiskā komisijā, tomēr var nākt
pie zināma slēdziena, ka tādu maksimuma normu ir
iespējams noteikt. Par viņu var strīdēties, viņu var
notoiktdrusku augstāku, drusku mazāku, bet tomēr
izrēķināt caurmēra vidusmēra maksu namiem tik-
lab Rīga, kā citās pilsētās un atrast tādu maksimuma
normu var. Jau sociālās likumdošanas komisijai,
kurai pirmai nācās strādāt pie šī jautājuma, izdevās
noteikt kaut kādu normu. Es neteikšu, ka šī norma
liesam butu ta ideālā. Sociālās likumdošanas ko-
misijai nacas strādāt ap šo jautājumu pirmai, bet vē-
lāk radās papildu materiāli, papildu dati un tad,
varbūt, noteikt šo normu bij labāk iespējams nekā
tad, kad mes strādājām sociālās likumdošanas ko-
misija. Tomēr man jāsaka, ka tā norma, kas ir pa-
redzēta pec tam kā maksimums, tomēr būs drusku
jiar lielu. Bus ļoti daudz tādu namu, kur ne tikai
bus jāpazemina saskrūvētās īres, bet būs daudz ari
lādu namu, kur, pieņemot normu 40 kā maksimumu,
īres cenas bus jāpaaugstina. Tas būs gandrīz lielākā
dala no centra namiem piemēram Rīgā. Jau tagad
ir stipra dažādība šajos namos, un šī dažādība atka-
rājas nevis no_ namu faktiskiem izdevumiem, bet
vienkārši no ta, cik kurš prot plēst no īrnieka. Ir
gluži līdzīgi nami, turpat uz blakus ielām, līdzīgos
apstākļos, nekādi sevišķi remonti netiek taisīti, bet
viens namsaimnieks ņem par vienu dzīvokļa istabu
300 rubļu, kamēr otrs turpat blakus tanī pašā ielā
ņem par tādu pat istabu 600 rubļu. Protama lieta,
ka vienam namsaimniekam izdevumi nav divreiz tik
lieli ka otram, bet tas tikai lieku reizi pierāda, ka tur,
kur pastāv,dzīvokļu trūkums, kur netiek noteiktas
maksimālas dzīvokļu cenas, tur valda vislielākā pat-
vaļība un vislielākā iedzīvošanās kāre, un kurš ir
bezkaunīgāks, tas_ vairāk prot no īrniekiem noplēst
un prot uzlikt lielāku īres maksu. Sociālās likumdo-
šanas komisija paredzeja_ reizinātāju 25, juridiskā
komisija paredzēja reizinātāju 40, abas komisijas iz-
gāja no zināmiem datiem, kuri bij viņu rīcībā. Pie-
dalījās ari eksperti. Un man jāsaka, ka no vienas
puses maksimuma norma 40 pec tiem datiem, kas
bij komisijas, ir uzskatama par lielu, bet noteikt kā
maksimumu visiem namiem normu 25 ari būs nepa-
reizi, joatkal ir starpība starp mazākiem namiem
nomale, sevišķi mazākiem koka namiem, kur ir mazi
dzīvokļi un lielākiem namiem. Tādēļ es liktu
prjlekŠa ka maksimumu normu ievest reizinātāju 35
uz telpām, kas minētas-a un b punktos 1. pantā, tasbūtu 70 santimipar krievu rubli. Bet es aizrādu,
ka uzskatu to ka maksimuma normu. Šeit daži ru-
nātāji liek priekša pilsētu pašvaldībām noteikt pa-
šam maksimuma normu. Pēc šī panta es iesniegšu
to priekšlikumu ka nākošu jaunupantu, kas šo maksi-
mumu, kuru iesniedzu lielāku nekā sociālās likumdo-
šanas komisija paredzējusi, pilsētu pašvaldībām dod
liesību samazināt līdz tai maksimuma normai, kādubija paredzējusi sociālas likumdošanas komisija, jo
reizinātājs 25 pie zināmu kategoriju namiem uzska-
tāms ka pareizs maksāšanas reizinātājs. Tādēļ at-
tiecība uz a un b punktiem normu noteikt uz 70 san-
amiem par krievu rubli, pie kam es lieku priekšā šo

normu tai cerībā, ka pēc šī panta pieņemšanas būs
iespējams panākt to, ka pašvaldībām dos tiesības iz-
strādāt noteikumus, kas ievestu zināmu dažādību pie
šī maksimuma aprēķināšanas, kura atjautu maksimu-
mu pazemināt uz atsevišķām namu kategorijām, kur
šis maksimums patiesībā izrādītos par augstu. Bez
tam ta ka īres likums attiecas ari uz veikalu un no-
liktavu telpām, kas ir minētas 1. pantā c punktā, tad
nav pareizi .kad šīstelpas izņemtu pilnīgi ārā no jeb-
kādas normēšanas maksas ziņā. Ar to jau nekas nav
panākts izlikšanas noteikumu ziņā, ja šīs veikalu tel-
pas, noliktavu telpas un visas citas telpas, kuras mi-
nētas c punkta, netiktu padotas šim likumam, kas ne-
atļautu namsaimniekiem īres noteikt pēc saviem ie-
skatiem. Ne jau par tosūdzas veikalnieki, ka nam-
saimnieki viņus lļek ara, bet can par to, ka nam-
saimnieki prasa tādas īres no viņiem, ka nevar sa-
maksāt un spiesti paši iziet ārā. Tamdēļ, ja vācu
frakcija butu paredzējusi_atstāt šo jautājumu pilsētu
pašvaldībām, tad ar to vēl nekas nav panākts, jo tad
veikalniekiem, kuri no šī īres likuma daudz ko sa-
gaida, šis īres likums tik un tā neko nedos. Attie-
cība uz veikaliem es atrodu, ka maksimuma normu
vajadzētu noteikt tfz 160 santimiem, tas ir paredzēt
80 kārtīgu reizinātāju, tamdēļ ka ari jau miera laikā
īres maksa par veikala telpām bija augstāka nekā
par dzīvokļu telpām. Toreiz bija starpība starp
dzīvokļiem un veikaliem nodibinājusies, un tāpēc
tagad nebūtu vajadzība sevišķi lielu to reizinātāju
noteikt priekš veikaliem

^
bet varētu apmierināties

ar reizinātāju 80. Tamdēļ es lieku priekšā 36. panta
pamattekstu izteikt sekosi:

«īres maksa par izīrējamām telpām ar vai bez
piederumiem un ērtībām, neieskaitot centrālās
apkurināšanas ļzdevumus, aprēķināma pēc tās
īres maksas, kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1.
augustam un nedrīkst pārsniegt par katru minē-
ta laika maksāto krievu rubli:

1) 70 santimus par 1. panta a un b punktos
uzskaitītam telpām;

2)160 santimus par 1. panta c punktā uz-
skaitītam telpām.

Tas būtu pamata teksts. Tālāk nāk piezīmes, kā
juridiska komisija projektējusi. Bez tam es lieku
priekša juridiskas komisijas variantā piezīmi 2. strī-
pot, jo šī piezīme neko nedod. Tur sacīts, ka pirms-
kara īres maksa jāuzdod izīrētājam uz īrnieka pie-
prasījumu. Ar to īrniekam nekas nav pasacīts, jo,
acīm redzot, namsaimnieks nosaka, kāda īres maksa
biji pirms kara, bet ja īrnieks ar to nav apmierināts,
viņš griezīsies pie īres valdes. Par šo jautājumu, kā
nodibināt un noteikt īres maksu, ir skaidri pateikts
sociālas likumdošanas komisijas varianta 37. pantā.
Tur šīs domu starpības, ja viņas ceļas starp īrnieku
un namsaimnieku, izšķir īres valde, un tā ari noteic,
kāda bijusi pirmskara īres maksa. Tādējādi vel-
tīgi sevišķi griezties pie namsaimnieka. Viņam pa-
šam jazin, kāda bijusi pirmskara īres maksa un pa-
šam jazin ari īres maksas noteikumi saskaņā ar šī
likuma prasībām. Ja nav īrnieks mierā ar viņa no-
sacīto īres maksu, ja ta nav saskaņota ar pirmskara
īri, tad īrnieks griezīsies pie īres valdes un izdibi-
nās, kāda patiesība bijusi šī pirmskara īres maksa.
Tamdēļ sakara ar 37. pantu es lieku priekšā to pie-
zīmi strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim. J\A
J. Purgals (kristīga nacionālā savienība): Augstā^ ' 1

sapulce! Vispārējas debates es jauaizrādīju, ka ne-
maz nav iespējams normēt taisnīgi īres maksu. Ka
tas ir ta, tam par pierādījumu es atsaucos uz liet-
pratēju atzinumiem. Lietpratējus noklausījās tiklab
sociālas likumdošanas komisija, kā ari juridiskā ko-
misija. Iepriekšējais runātājs deputāts Nikolajs Kal-
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niņa kungs starp citu teica, ka sociālās likumdošanas
komisijai esot izdevies atrast kaut kādu īres normu.
Viņš neapgalvoja šoreiz vairs, ka šī komisija butu
atradusi taisnīgu vai daudz maz piemērotu normu,
bet ka tikai kaut kādu normu šī komisija esot atra-
dusi. Es to pierakstīju vārdu pa vārdam, Morica
kungs, es loti uzmanīgi sekoju jūsu runām, un tas ta
ir pareizi, ko es nupat teicu, jo tas pats deputāts,
Nikolajs Kalniņa kungs, nak tūliņ ar pārlabojumiem
un paaugstina attiecība uz dzīvokļiem šo komisijas
atrasto normu no 50 santimi uz 70 santīmi un attie-

cībā uz veikalu.telpām no 100 santimi uz 160 san-
timi. Tas ir jau atziņas progress. Paskatīsimies,
kā ar šo īres normēšanas jautājumu ir gājis rnusu
kaimiņu valstīs. Igaunija ari pieņēma sava laika
īres normēšanas likumu, un proti, 1921. gada 13. de-
cembrī Riigikogū, sava parlamenta. Igaunjias par-
laments noteica 2 normas, zemāko un augstāko ai
likumu, un proti, tikai attiecībā uz dzīvokļiem, ka
zemāko 40 un augstāko 60, ņemot 1914. gada 19.
jūlija īres maksu un šinīs robežas noregulēt īres
maksu atsevišķās pilsētās atstāja pilsētu domēm.
Kas tad faktiski noticis? Šo likumu Igaunija igno-
rēja kā dzīvei nepiemērotu, un ka jus ziniet no laik-
rakstiem, Igaunijas parlaments tagad nodarbojas
attiecīgās komisijās ar jautājumuatcelt šoīres normē-
šanas likumu Igaunijā. Polijas Seima pieņēma jau-
nu īres likumu šī gada_27. februārī. Šis jaunais li-
kums Polijā stājās spēkā ar šī gada 1.aprili. Polija jau
bija kaut ko mācījusies no eksperimentiem citas
valstīs. Tā ari viņa šos piedzīvojumus izmantoja
jaunā likumā. Polijas jaunā likuma, un proti, 3.
pantā, ir teikts, ka attiecībā uz dzīvokļiem iznomā-
tājs un īrnieks var»brīvi vienoties, ja viņi var vieno-
ties par termiņu ne mazāk par vļenu gadu. Ja iz-
īrētājs saka, ka viņš dzīvokli izīrēja uz vienu gadu
un viņš var vienoties ar īrnieku, tad tāda līguma no-
slēgšana ir pielaista bez kaut kādas normēšanas.
Te ir atzīts brīvas vienošanas, brīva līguma prin-
cips, kaut ari. noteicot termiņu, uz kādu atļauj lī-
gumu slēgt. Attiecībā uz pašas normas noteikšanu
Polijas likums grib pakāpeniski sasniegt pirmskara
īres maksas, un to dara tāda veļda, ka dzīvokļus sa-
dala šķirās pēc istabu skaita, sākot ar vienu istabu,
tad viena istaba ar ķēķi, 2 istabas, 3 4, 6 u. t. t. At-
tiecībā no istabu skaita atļauj īres pirmskara maks_u
procentuāli noteiktā apmēra palielināt pec ik 6 mē-
nešiem līdz tam laikam, kamēr šis procentuālais pa-
augstinājums nebūs sasniedzis pirmskara īres. Tad
paaugstinājums beidzas. Tādu principu mes redzam
Polijas jaunā likumā. Visu šo likumu es jums ne-
varu priekšā celt, jo tas ir loti plašs, bet es varētu ie-
teikt godātiem deputātu kungiem ar to iepazīties, jo
to, ko Igaunija jaupārdzīvojusi, to mes gribam sākt.
Tāpēc mums ir derīgi iepazīties ar citu valstu liku-
miem. Mēs zinām, kādas izredzes te ir nobalso-
šanā šodien. Visiem tiem, kuri nākuši pie atziņas,
ka normēšana nav iespējama taisnīgi, ir tāda nedro-
šības sajūta, tiklab kreisā spārna, ka centrā, — ka
kaut kas būtu jādara, bet nav pārliecības, nav skai-
drības. Nu nāk tas, par ko te runaja_Kalniņa kungs.
Kalniņa kungs no sakta gala, kad mes ķeramies pie
šī likuma apspriešanas, izlikās ta, ka_ viņam butu zem
kājām droši pamati. Es te atgādināšu Kalniņa kun-
gam, kā sociālās likumdošanas komisijas priekšsē-
dētājam,ko pasacīja šaikomisijai viņas 1923.gada 25_.
janvāra sēdē — es to citēju pec protokola —komisija
pieaicinātais lietpratējs, Gaiļa kungs, uz kuru komi-
sija atsaucās, ka pašreiz, t. i. 1923. gada, izdevumi
par kapitālremontiem namiem ir cēlušies caurmēra
150—175 reizes. (N. Kalniņš no vietas: «Kas tad
taisa tos kapitālos remontus?") Un tas pats lietpra-
tējs pasacīja, ka līdz 1914. gadam ienākumi no nama

esot sastādījuši 10% no attiecīgas nama vērtības,
protams, caurmērā ņemot; bet pašreiz namu vērtība
esot pamazinājusies caurmērā par _5—6 reizēm, sa-
līdzinot ar to vērtību, kāda pastāvēja līdz 1914. ga-
dam. Ņemot vērā komisijas prasību, lai eksperts pa-
saka, kādu tad nu normu likt vispārīgi par pamatu,
eksperts saka: «Janu jus gribat, tad_liekat 66 san-
timi zelta rubļa vietā." Komisija tomēr atradusi, ka
66 santimi ir par augstu, ka priekš dzīvokļiem va-
jagabūt 50 santīmiem. Tas ir tas minimums, pie kam
tas lietpratējs ir domājis, ka nami ar to var turēties
virs ūdens, lai varētu izdarīt nepieciešamos remon-
tus, tad vajadzētu tos 66 santimus likt rubļa vieta.
Redzat, tā iet ar šīs normas atrašanu. Tas'pats
eksperts juridiskākomisijā kopā ar citiem pateica, ka
neesot gan iespējams taisnīgi normēt, un to pašu
teica ari profesors Laubes kungskā ari Pārns rak-
stiski savā atzinumā to apstiprināja, ka nav gan ie-
spējams. Bet ko nu darīt? Mēs redzam, kādu at-
sauksmi dod lietpratēji. Mūsu minoritātes atzīst, ka
kaut kāda izeja jāatrod, un deputāts Vegezaka kungs
liek priekšā visu to atstāt pilsētām pašam noregulēt,
ne kaut kādu normu nenosakot. Jā, tas ļr tas pats,
ko izmēģināja Igaunijā, tikai starpība ir ta, ka Igau-
nijā noteica minimumu un maksimumu; sociāldemo-
krātu frakcija acīm redzot to nevēlas. Motivi, kādus
pieveda komisijas, bija tie: ja tās pilsētas varētu
būt ieinteresētas, lai uzturētu savus ienākumus līdz-
šinējā augstumā, ņemot vērā budžeta vajadzības,
varbūt noteikt drusku augstāku īres normu, ka tas
patiktos sociāldemokrātu frakcijai. Kas viņai par
to daļa, kas ar pilsētas budžetiem notiek. Kas notiek
ar ienākumiem vispārīgi, sevišķi ar valsts ienāku-
miem šinī gadījumā, izņemot vienu otru varbūt tādu
sirdīgu budžeta aizstāvētāju ka Bastjāņa kungu, kas
gan labprāt gribētu, lai budžets butu kaut kādi sa-
skaņots, grib tikai, lai mēs dabūjampec iespējas Ie-
tas īres, lai tad nāk vai ūdens plūdi pec tam, tas vien-
alga. Redziet, kungi, tā taču gan skatīties nevarēs.
Man jāsaka, ka ņemot vērā šīs izredzes, kādas te
balsošanā ir, visiem tiem deputātiem, kas cere, ka
pilsēta sapratīs savas valsts un iedzīvotāju intere-
ses, jāatstāj īres maksas noteikšanu pilsētām. Pro-
tams, ka tur būs lielas cīņas, un atsevišķas pilsētas
sevišķi lielas atkarībā no domes sastāva. Tad vel
man jāpiekrīt deputāta Berga_ kunga pārlabojumam,
ka varbūt pilsētas valdes varetu'labaki šo jautājumu
izšķirt, izraujot šo normēšanu ņotik lielas kolēģijas,
kāda ir piemēram lielākās pilsētās dome ar tik daž-
dažādiem pretstatiem grupu intereses._ Tas butu
lietderīgi priekš visiem. Ari pilsētas varētu šo regu-
lēšanu tā izveidot, kā to arlikumu ir mēģinājusi da-
rīt Polija savā jaunā likuma, ņemot vēra atsevišķas
dzīvokļu grupas, atsevišķas pilsētu daļas, atsevišķus
namus, skatoties pēc to būves, pec materiāla, no kā-
dā nami būvēti un ari pec atsevišķu maksātāju
maksāšanas spējas. Pareizs ir tas princips, ko uz-
stādīja deputāts Berga kungs tai ziņa, ka mums ne
mazākā iemesla navjturīgus ļaudis, kas ieņem labus
dzīvokļus ar lielām ērtībām, atsvabināt ja ne pavi-
sam, tad pa daļai no īres maksas. Man jaukomisija
nācās aizrādīt uz to, ka to ir darījusi Čechoslovakija.
Čechoslovakijā zināms statistika ir daudz pilnīgāka,
nekā pie mums. .Ar likumu ir noteikts, ka ļaudīm,
par kuriem var skaidri.pasacīt, ka viņiem ir ienāku-
mi, kas pārsniedz 60.000 čecjiu kronas, ne kaut kā-
dus atvieglinājumus īres ziņā nevajaga dot. Mums
te atbild, kur nu mēs iesim rakņāties, cik katrs
maksā ienākuma nodokli. _ Nu, protamspie mums
tas ir r~ūti izvedams, mēs varbūt varētu gan, ta
sakot, noķert vienu grupu, t. i. to grupu, kura sastāv
no augsto nodokļu maksātajiem, kuriem ir tiesības,
piemēram, uz jūrmalas kazino, jo tur laida, vai gri-
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bēja laist iekšā, tikai tos, kas varēja pļerādīt, ka viņi
maksā augstus nodokļus. Tosvarbut, _ mes varētu
noķert. Saprotams, ir jau grūti rakņāties par to,
cik katrs maksā nodokļus, bet kad nu citas izejas
nav, tad likumdevējs dažu reizi ķeras ari pie šādiem
līdzekļiem, lai tikai daudz maz sasniegtu_ taisnību,
kas nepieciešama katrā likumā. Un ja nu mes ņemam
vērā visu to, uz ko es aizrādīju, tad mums gan jā-
saka par sevi, ka mēs gan nevienā komisija neesam
spējuši šo taisnību ievērot un nespējam ari tagad. Ja
pārlabojumu veidā neko neizdosies panākt, tad cits
nekas neatliks, kā balsot par Vegezaka priekšliku-
mu, kas radikāli atšķiras no normēšanas tieksmes
likumā pašā. Cerēsim, ka sakarā ar šo likumu tiks
izdota pamatīga instrukcija un ka pilsētas valde sa-
pratīs šo lietu un to nokārtos pēc iespējas taisnīgi.
Tādēļ kristīgie nacionālisti, neskatoties uz to, ka

. viņi vispār atzīst normēšanu par netaisnu un neie-
spējamu, balsos par Vegezaka kunga priekšā likto
pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā

Li sapulce! Saimnieciskās attiecības nav iespējams
normēt mākslīgi. Tam ir jānotiek dabīgi, saskaņā ar
saimnieciskām nepieciešamībām. Ja runājam par
īres normēšanu, tad kādi še būtu tie nepieciešamie
faktori? Vispirms ir jānodrošina, lai ieguldītais ka-
pitāls nestu kaut mazus procentus, tālāk, lai būtu no-
drošināta ieguldītā kapitāla amortizācija un, pēdīgi,
lai segtos namu tekošie izdevumi, kas saistīti ar re-
montiem, vispārējiem izdevumem u. t. t. Bet jano-
sakām automātisku reizinātāju, vienalga, vai tādu,
kādu to nosaka sociālās likumdošanas komisija —
25, vai ari tādu, kādu to nosaka juridiskā komisija —
40, tad šādam automātiskam normētajam nav da-
bīga pamata.

No kā viņš iziet? Viņš iziet no tām īres nor-
mām, kādas bija pirms kara, pirms 1914. gada 1. au-
gusta. No šī datuma varētu iziet, nosakot kaut kā-
du reizinātāju, tādos apstākļos, ja pirmskara īres
normas būtu bijušas viscaur! absolūti taisnīgas un
vienlīdzīgas. Bet man liekas, ka to nevarēs apgal-
vot. Toreiz īres normas ir gan bijušas samērā vien-
līdzīgākas, bet ari ne vairāk. Teiks,ka tai laikā bija
tukšu dzīvokļu pārpalikums un tukšo dzīvokļu pārpa-
likums ir drošākajs īres normu regulētājs. Tas ta
būtu tikai tādā gadījumā, ja visi nami un visi dzī-
vokļi toreiz būtu bijuši ar vienlīdzīgām ērtībām. Bet
mēs taču zinām, ka jau pirms kara bija liels kon-
trasts starp atsevišķiem namiem pilsētu centros, kur
namos bija visādas ērtības, kur bija nami ar modernu
iekārtu, un starp visu pārējo namu vairumu, kuros
dzīvokli bija bez kādām ērtībām un bez modernas
iekārtas. Taisni šo namu ērtības bija tās, kas vienus
namsaimniekus jau toreiz nostādīja labvēlīgākos ap-
stākļos. Ari pirms kara šie namsaimnieki, kuru na-
mos bija lielākas ērtības, jau varēja noteikt cenas
zināmā mērā pēc sava ieskata. Tā tad jau pirms
kara nevar runāt par absolūtu taisnīgumu cenu ziņā
un par vienlīdzīgām normām attiecībā uz dzīvokļu
īres maksu.

Tā tad, ja jau reizinātāja pieņemšanai t>ats pa-
. mats ir nepareizs, tad ari visa uzbūve ir nepareiza.

Ja mēs tagad pieņemtu . kādu reizinātāju, vai
nu 25 vai 40, tad ciestu taisni mazākie namsaimnieki
nomalēs. Nikolajs Kalniņš domā, ka namsaimnieki
pilsētas centros varētu īres maksas pat paaugstināt
ar reizinātāja pieņemšanu. Varbūt, kādi izņēmumi
varētu būt, kaut gan es tam neticu, bet katrā ziņā
visiem mazākiem namu īpašniekiem, visiem nomal-
niekiem īres maksa būtu jāpamazina un stiprā mērā
jāpamazina. Kādas bija pirms kara īres maksas na-
mos ar mazākiem dzīvokļiem, piemēram, par dzī-

vokli ar vienu istabu un ķēķi? Tās bija 3, 4 un 5
rubli. Tagad jūs liekat priekšā reizinātāju 25, visla-
bākā gadījumā 40. Ja ari pieņemam to lielāko reizi-
nātāju — 40, tad iznāk, ka tagad varēs par tādu dzī-
vokli īres ņemt 120—200 rubļu. Par to naudu ne-
var pat durvju kliņķi ļegādāties, nerunājot ne par
kādiem remontiem. Jūs nostādiet bezizejas stā-
voklī taisni tos namsaimniekus, kuri ar mazo cilvē-
ku maksāšanas spējām ir visvairāk rēķinājušies.

Otrkārt, no reizinātāja pieņemšanas ciestu visi
kara laikā cietušie namsaimnieki. Nerunāšu nemaz
par karā izpostītiem, bet par karā cietušiem ņanir
saimniekiem, kuriem kara laikā nami vai no kara
spēka ievietošanas, vai no kāda cita apstākļa nonā-
kuši nelietojamā stāvoklī. Tagad pēc kara laika
namsaimnieks savedis savu namu daudz maz lieto-
jamā stāvoklī ar lielām pūlēm, ar kredita palīdzību,
cerēdams, ka būs iespējams ar īres maksas palīdzību
ieguldīto kapitālu dabūt atpakaļ. Bet ar šo likumu tas
absolūti tiek izslēgts. Likums tagadējā redakcijā
vēršas pret to kapitāla izmantošanas veidu, kurš ap-
zīmējamspar vishumānāko tāpēc, ka šiskapitāls, kas
tiek ieguldīts namu būvē, nāk vispārībai par labu un
nes vismazākās procentes.

Būtu pareizi ar likumu novērst spekulatīvās īres.
Tam es ari piekrītu. Bet ar šādu normēšanu, ar šā-
diem reizinātājiem spekulanti, ja tādi būtu, tiek ķer-
ti loti maz, ja viņi vispārīgi tiek ķerti, jokā es jau
aprādīju, atsevišķi namsaimnieki jaupirms kara va-
rēja nodrošināties ar augstākām īres normām. Šīs
normas tagad tiek ņemtas par pamatu, taisni par
ļaunu tiem namsaimniekiem, kuri ir visvairāk rēķi-
nājušies ar mazo laužu maksāšanas spējām.

Izejot no šiem argumentiem, ari man būtu jā-
piekrīt minoritatu priekšlikumam, kurš nostāda šo
īres normēšanas jautājumu uz saimnieciskās nepie-
ciešamības pamatiem, proti, ka pie īres normas no-
teikšanas ir jāņem vērā, 1) lai būtu nodrošināti ie-
guldītā kapitāla procenti, 2) amortizācija, 3).. tekošo
izdevumu atpakaldabūšana.

Te aizrādīs, ka lietas nodošana pilsētu domēm
vai valdēm ienestu pilsētas domnieku vēlēšanās lie-
lāku politiku, un ka tas nebūtu labi. Uz to ir jāatbild,
ka vēlēšanas, tā komunālās, kā ari vēlēšanas uz li-
kumdošanas iestādi, tomēr nav no politikas brīvas.
Ari katrās komunalvēlēšanās, lielākās pilsētās vai-
rāk, mazākās mazāk, ir politikas jau tik daudz iekšā,
ka vēl politiskākas viņas nepadarīs ari ar šī likuma
palīdzību. Bet taisnības princips prasa, lai mēs pie-
ņemtu minoritatu pārlabojumu, un es domāju, ka šīs
taisnības principa labā ari visas pilsoniskās grupas
balsos par minoritatu pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhar-
dam.

G. Reinhards (kristīga nacionāla savienība): 'Augstais nams! Vispirms pāris vārdu par to pār-
steidzošo paziņojumu, ko iesniedza pie šī panta de-
putāts Nikolajs Kalniņš. Sociālās likumdošanas ko-
misijā taisni uz kreiso sociāldemokrātu priekšlikumu
pamazināja līdz 50 santimi 36. pantā 1.punktā minēto
reizinatajto Taisni tāpat atrada skaitli 100. Es esmu
bijis debatēs klāt un man jāsaka, ka viņu «atrada" tā,
ka vienkārši pieņēma, bet citas «atrašanas" nebija.
Nebija nekādu pierādījumu un faktu, kas noteiktu,
ka tam ta vajadzētu būt. Ka tastā ir, to nupatpierādīja
Nikolajs Kalniņa kungs. Par to runāja mans frakci-
jas biedrs Purgala kungs. Tāpēc es brīnos, ka ta-
gad nak Nikolajs Kalniņa kungs un, cerams, savas
frakcijas vārdā, paziņo, ka ir gan par mazu tas bijis;
mes liksim drusku lielāku. Tas, saprotama lieta, pa-
sliktinās īrnieku stāvokli. Tie bija cerējuši, ka viņi
dzīvos daudz lētāk. Es gribu runāt vispārīgi no īr-
nieku stāvokļa un gribu prasīt, vai šis likums, kas tik
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daudz solīja, vai viņš apmierinās īrniekus, vai viņš
dos garantiju tiem īrniekiem, kas skatās drusku tā-
lāk par savu deguna galu. Tos, kas tikai redz līdz
savam degungalam, viņš varbūt apmierinās. Viņi
teiks: nu būs labi! Jūs atminaties tos laikus, kad te
Stučkas valdības laikā piesolīja vislepnākos dzī-
vokļus strādniekiem, proletariātam. Toreiz teica,
lai nāk strādnieki labos dzīvokļos iekšā un dzīvo.
Tomēr tie, kas skatījās tālāk par savu degungalu,
negāja un teica: nezin kā būs. Tie muļķi, kas iegāja,
tiem vēlāk ļoti plāni klājās. Varētu būt, ka ar šo ta-
gadējo lietu īrniekiem būs labāki piedzīvojumi? Bet
ar to varētu tomēr ari iziet tāpat, kā toreiz proletā-
riešiem. Lieta ir tāda. Mēs varam uz papira uz-
rakstīt, ka vajaga maksāt 50 santimi par rubli, ko
maksāja pirms kara par dzīvokļiem. Bet ja nu pie-
ņemsim tādu gadījumu, ka visas zīmes norāda, ma-
zākais eksperti to rāda, ka nams, ja viņš nedabūs pie-
tiekošu īri, nevarēs pastāvēt. Viņu nevarēs uzturēt,
un tad, saprotama lieta, mēs prasīsim, lai namsaim-
nieks viņu uztur kārtībā un spiedīsim viņu uzturēt.
Bet ja namsaimnieks nu nevar uzturēt, ko tad mēs
darīsim? Ja viņam ir tikai nams vien, javiņam cita
īpašuma ņav, pie kā mēs tad ķersimies? Un ja ari
viņam būtu kādi citi īpašumi, mums likums neatļauj
pie viņiem ķerties.. Tā tad mums vajadzēs viņa na-
mu atņemt. Labi, atņemsim, bet ko tas nozīmē? Tas
nozīmēs, ka tās vērtības, kas mums ir nekustamos
īpašumos, ir palikušas mazvērtīgas, un ja jau tādi
soļi ir jāsper — un es baidos, ka pie daudziem na-
miem tas būs jādara, — tad lieta stāv ļauni! Varbūt
tikai pie tiem namiem ne, kuri nupat tikai kā uzcelti,
kur var zīst kā no lāča ķetnas. Cik ilgi tad mēs no
tiem zīdīsim, varbūt tikai dažus gadus, bet šis likums
ir izdots nevis uz noteiktu laiku, bet uz visu laiku.
Un tie, kas pretojas tam,ka likumu izdotu uz noteiktu
laiku, tie taču cerē, ka likums pastāvēs tik ilgi, ka-
mēr Latvijas valsts pastāvēs. Tā tad var gadīties,
ka ari tie nami, kas tagad vēl jauni, reiz var nonākt
tādā stāvoklī, ka namsaimnieks tos vairāk nevar uz-
turēt. Sāks līt lietus iekšā, nams sāks pūt un īrnieki
nevarēs tur palikt; bet kurp viņi ies? Es domāju,
ka tad atnāks tas laiks, kad sāks prasīt: kur tad nu?
Un būs tas pats, kas bija Krievijā, kad sāka akmeņi
brēkt, ka nav kur dzīvot. Bet ja tas stāvoklis tik tā-
lu notiks, tad namiem būs ļoti maza vērtība, varbūt
nekāda! Tad mums vajadzēs lielus kapitālus, ko ie-
guldīt namā, lai viņu paceltu. Sakiet, kā tad mēs, kad
šis likums pastāvēs, varēsim kreditu dabūt? Ja ir
tāda lieta, kurai nav it nekādas vērtības, tad neviens
it neko par viņu nedod. Neviena kreditiestāde, ne-
viens kapitālists neko nedod. Tā tad kreditu jautā-
jums ar šī likuma un šī panta pieņemšanu ir izšķirts.
Mūsu namsaimniekiem jau tagad ir grūti dabūt kre-
dītus, pret augstiem procentiem, kurus nemaz nami
nenes. Bet ja pieņemsim to pantu, tad iznāks, ka kre-
dītus pavisam nedos. Tas ir skaidrs, neviena iestāde,
neviens tos nedos,"jo namiem nekādas vērtības ne-
būs. Mēs ar šo likumu izdarīsim to, ka tie 100 mil-
jardi,kas mums tagad ir tautas mantu vērtībās mūsu
namos, ar šo pašu tiks pasludināti par neesošiem.
Tad Latvijas valsts un tauta paliks par tik un tik
daudz 10^ miijardiem_ nabagāka. Tas ir skaidrs! Vai
vēl ir kur pasaulē tāda valsts un tādi likumdevēji,
kas pamazina ar kādu likumu savas tautas mantu
un pateic: «Ludzu kungi, par to jums vairs it neko
nedos, tam vairs nav nekādas vērtības?!" Tas ir
absurds! Mēs nevaram paši pasludināt, ka mums
nekādu kreditu nevajaga, ka mums nekādas mantas
nav,ka tas viss nekur neder. Mēs izvedām vēl vienu
otru tādu lielu reformu. Mēs izvedām agrāro re-
formu. Mēs varam salīdzināt agrārās reformas li-
kumu ar šo likumu. Viņš loti labi ļaujas salīdzinā-
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ties. Tur bija taču kas iekšā. Ko mēs tur padarī-
jām? Mēs tikai paņēmām zemi un atdevām viņu par
īpašumu tiem, kas zemi apstrādā, kas uz viņas bija
dzīvojuši. Nodevām zemi izmantot tiem un tā nu
viņiem palikusi par īpašumu. Bet ko mēs te da-
rām? Mēs paņemam īpašumus, kas ir namos un gri-
bam viņus izmantot, bet neieceļam tiem jaunu saim-
nieku. Mēs viņu atstāsim tāpat Dieva ziņā, kā mēs
esam atstājuši visas zemes fonda ēkas muižās. Tur
ir labs piemērs! Te jau mēs esam tādā pat stāvoklī
nostādīti, kā mēs ar 36. pantu gribam nostādīt visas
pilsētu ēkas. Šinīs muižās, kā jūs visi ziniet, tāpat
nebija neviena saimnieka, teica: nu var dzīvot par
lētu īri, pavisam par velti var dzīvot,katrs var ņemt
ko grib un nemaksāt! Jūs ziniet, kā tur izskatās.
Tur bja apmēram 40% no visas tās vērtības

^
kas ie-

skaitītas mūsu valsts zemes fondā. Tagad tās ir ga-
līgi izputinātas, un par tām tagad neviena kreditie-
stāde, neviens kapitālists jums nedod vairs nevienu .
kapeiku, tādēļ ka viņām nav vairs nekādas vērtības!
Ar šolikumu mēs padarīsim — es vēl reiz atkārtoju,
ka šis likums taču nav domāts vienam vai divi ga-
diem — mēs padarīsim par tikpat nevērtīgiem visus
pilsētu namus, kā esam padarījuši par nevērtīgām jau
lielu, lielu vairumu no muižu ēkām! Varbūt valsts
varētu vēl ko dabūt, ja liktu šīs muižu ēkas noplēst,
varbūt šis materiāls būtu kaut ko vērts, varbūt at-
maksātos to materiālu nogādāt projām, lai pašu zemi
varētu dabūt kaut jel apstrādāšanai. Es loti baidos,
ka ar pilsētu ēkām neiznāk tas pats. Agrārreforma
ir laba vismaz tanī ziņā, ka viņa ieinteresē iedzīvotā-
jus, kas zemi apstrādāja, tā kā tie tagad vienu dalu
kopj — par ēkām, protams, viņi nerūpējas — bet pil-
sētnieki, īrnieki par dzīvokļiem nebūt neinteresēsies,
kad tikai viņiem būs sākumā kur dzīvot, neko vairāk
viņiem.nevajadzēs! Namsaimnieks nespēs neko da-
rīt, bet īrniekam nebūs nekāda interese kopt mājas
jumtu,kamēr viņš dzīvos divi vai trīs stāvi zemāk —
lai tiem augšējiem stāviem vēl pāris gadu līst, viņš
labprāt dzīvos tālāk, kamēr būs izlijis līdz viņam
pašam cauri, bet tad jau būs par vēlu, tad nams būs
aizgājis bojā! Es saprastu, ja būtu likts priekšā tāds
likums, ka namus vajaga paņemt, tāpat kā mēs pa-
ņēmām muižas, kā paņēmām zemi un tad iedzīvotā-
jiem, īrniekiem piešķirt pa dzīvoklim īpašumā. Tad
mēsvarētu izvest tādu sistēmu, kāda pastāv dažās
vietās ārzemēs un vienā otrā gadījumā ari pie mums,
kur vienam īrniekam pieder vai nu viens stāvs, vai
varbūt viņš ir ieguvs tikai vienu nama sleju no aug-
šas līdz apakšai, kā tas ir Čechoslovakijā, kur '̂e
viena dzīvokļa pieder vairāki_ stāvi, katrā pa vie-
nai vai pāris stabam. To es vēl varētu saprast. Te
būtu tādā likumā zināms rezons, zināms prāts. Tad
mēs namus* nacionalizētu, pārdotu īrniekiem, lai tie
paši tos kopj un par tiem gādā! To es saprastu, tas
būtu kaut kas. Bet ko mēs tagad darām? Mēs pa-
ņemam māju, nosakām namsaimniekam, ka viņam tā
jākopj, bet viņš to nespēj, un tad vēl īrniekus atsva-
binām no katra pienākuma, bet dodam īrniekam loti
daudz priekšrocības. Vispirms jau to: viņš maksā
tad, kad grib, un ja negrib, tad nemaksā. Tas tagad
pilnīgi atkarājas no īrnieka. Viņš, piemēram, tagad
var par 14 dienām novilcināt maksāšanu namsaim-
niekam.! Namsaimniekam ir jāsamaksā savs vekselis
laikā. Viņam ir jāmaksā par uguni, par ūdeni, par
elektrību. īrnieks var pateikt namsaimniekam: pa-
gaidāt, pagaidāt, bet namsaimniekam vis negaida.
Namsaimniekam pat būs jāiet un jālūdz mīļie īrnieki,
vai viņi atļauj viņam dzīvot tai namā vai ari viņa
pārvaldniekam. Tas tagad viss ir pielaižams. Ta-
gad nu tie īrnieki ir reiz to briesmīgo namsaim-
nieku piespieduši un nu var atmaksāt viņam par to,
ka viņš visu mūžu viņus spīdzinājis! Ar to, kungi,
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nepietiek. Trūkst vēl tas, ka nav drošības nodzīvot
kaut jel 10—20 gadus vienā namā un šo drošību
taisni šis likums ņem. Tāpēc tiem īrniekiem, kuri
skatās tālāk par savu deguna galu, šis likums nav
pieņemams. Te ir gribēts kaut kas darīt, ir gribē-
juši nacionalizēt, bet tad ir sabijušies no nacionali-
zācijas. Jā, kungi, jūs to gribējāt un būtu ari to li-
kuši priekšā, bet sabijāties un palikāt pusceļa. Ta-
gad nu jūs esat apjukuši, apmaldījušies un meklējiet
izejai ceļu. Tagad es saprotu to pārlabojumu, kuru
ienesa Nikolajs Kalniņa kungs. Mums ir zināms, ka
var likumu apiet un nu man jāsaka, ka šis likums tiks
pat, lielā mērā apiets un tādēļ ienes lielu korupciju.
Nav domājams, ka šis 36. pants, kas šinī likumā rak-
stīts un kuru mēs tagad izdosim, kas tik daudz un tik
lielā mērā iejaucas mūsu saimniecībā vispār, ka tas
netiktu apiets, jo viņš ne tikai vien aizskar un ie-
jaucas namsaimnieku interesēs, bet aizskar lielā

, mērā ari īrnieku un vispār latviešu pilsoņu intereses,
jo Latvijas pilsoņiem jādzīvo no tā kredita, ko viņi
var dabūt. Kā nu mums izdosies tagad uz priekšu
dabūt kreditu no ārzemēm, ja mēs to objektu, kas ir
kredita spējīgs, uz reiz iznīcinām? Vai tas tik nam-
saimniekam vien vajadzīgs? Nē, tas kuram katram
ir vajadzīgs, kuram katram ir vajadzīga uzticība.
Nauda ir tāda, kas izož, vai kādā zemē ir drošība ka-
pitālam vai nav. Viņš ir brīnum plūstošs un ātri aiz-
plūst prom. Ja Latvija savus lielākos īpašumus, kas
viņai acumirklī ir, padarīs par neesošiem, par maz-
vērtīgiem, tad lai neviens no jums nebrīnās, ka kre-
diti nebūs ne tirdzniecībai, ne rūpniecībai. . Tāpēc
katram īrniekam jāskatās dziļāki, jāskatās, vai šis
likums ir piemērotspatiesai dzīvei, vai nav iespējamas
ar viņu visādas kombinācijas likuma apiešanai. Man
gan šķiet, te atradīs ari tās sāņdurvtiņas, vajadzības
gadījumā. Šis likums patiešām īrnieku stāvokli pa-
darīs sliktāku. Ne visiem īrniekiem to var iestāstīt
un ne visi to saprot, jo viņi domā, ka te runā nam-
saimnieku labā. Bet nu paskatīsimies, kā tas ir citās
zemēs, vai tas maz iespējams. Taču nē! Ja mēs
domājam, ka mēs dzīvosim tikai vienu, divus, trīs
gadus, tad var izlikties, ka likums būs derīgs, bet
vēlāk to nevarēs vairs izlabot un ja varēs izlabot,
tad tikai tā, ka mēs stipri asiņosim un asiņos nevis
namsaimnieki, asiņos mūsu pilsoņi un tad smiesies
tie, kas teic: «Mēs darījām tā, kā jūs gribējāt!" Tā-
pat Krievijā teica tie, kas tagad namus ieguvuši. Re-
dziet, namus tura tie, kam tie kapitāli ir; un kam tie
kapitāli ir pie mums? Vai latvietim viņi ir? Dubina
kungs teica, kad es reiz komisijā teicu, ka žīdiem ir
lieli kapitāli, ka ari viņiem tādu nav. Vai Jūs tam ti-
ciet? Ja tomēr viņiem ir kāds kapitāls vairāk kā
latviešiem, kas tad? Es toreiz jau teicu Dubina kun-
gam, ka nu mēs, kas neesam centrus dabūjuši, kas
neesam vasarnīcas dabūjuši, nu varēsim iepirkties
namus, kad tie paliksies mazvērtīgi un lēti. Tas ne-
patika Dubina kungam sociālās likumdošanas komi-
sijā. Viņš man uzbruka, ka es apvainojot žīdus. Es
nebūt neapvainoju viņu tautību. Es teicu, ka speku-
lantu kapitāls visur piemērojas un ka viņš visvairāk
ir žīdu tautībai un tagad tas stāsies darbā! Un kas
namus tagad varēs turēt? Naivs būtu tas cilvēks,
kas domā, ka viņi paliksies tāpat kā līdz šim. Mēs
domajam,_ ka šis likums ilgi ari nepastāvēs, bet ka
viņš pastāvēs tik ilgi, kamēr paspēs tie, kam nauda
ir, izspiest, izputināt namsaimniekus, kuru rokās
nami tagad ir. Tad pāries nami lielkapitālistu ro-
kas, un ja tad nāksies likumu atcelt, tad būs jau star-
pība. Tad šiejaunie namsaimnieki būs sliktāki nekā
agrākie un mēs, īrnieki, būsim tie, kas maksās du-
bulti, trīskārtīgi un desmitkārtīgi! Tāpēc es lūdzu
īrnieku vārda augsto namu šo pantu nepieņemt ari
tai pārlabota veida, ka viņš ir ienest te no dažiem
iepriekšējiem runātajiem. Tas mums maz ko līdzēs!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Šīmanimļt<r\
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciski):*)

Mani kungi! Nupat mēs dzirdējām no Nikolaja Kal-
niņa kunga puses to svarīgo atzīšanos, ka vienlī-
dzīgs reizinātājs priekš visām Latvijas pilsētām un
vietām ir kaut kas neiespējams. To viņš pierādīja
loti pārliecinoši, bet diemžēl nevilka no šīs atziņas
attiecīgās konsekvences. Jo ja viņš atzīto ļaunumu
grib novērst tikai ar to, ka dod izvēli starp vienu
augstāku un vienu zemāku no likuma noteiktu rei-
zinātāju, tad jāprasa, kas tad lai nu šo izvēli taisa.
Nikolaja Kalniņa kungs atstāj to — māju īpašniekiem.
Ar to nu saprotams nekas nav līdzēts, jo acīm redzot
multiplikators jāpiemēro vietējiem saimnieciskiem
apstākļiem, bet ne atsevišķu personu iegribai. Ka
namsaimniekam ir tiesība ņemt ari zemāku īri, tas
nu patiešām nav Jānosaka ar likumu. Nepavisam
nav saprotams, kāpēc taisni sociāldemokrātu partija
tik loti bīstas dot pašvaldībām šo noteikšanas tie-
sību. Jus taču gribat arvien vairāk pievilkt pašval-
dības iestādes pat pie skolu un izglītības lietu iz-
lemšanas . Šeit nu patiešām varētu sacīt, ka visā
valstī ir vajadzīgs viens noteikts virziens. Bet saim-
nieciskie jautājumi taču no laika gala ir īstais pilsētu
pašvaldību darbības lauks. Vienīgi pilsētu domes
var pareizi pieskaņot dzīvokļu novērtējumu vietē- '
jiem apstākļiem. Tāpēc jūsu neuzticība pilsētu paš-
valdībām nepavisam nav saprotama.

Bet iemesls, kamdēļ mēs atraidām cieti noteiktu
reizinātāju, nav vienīgi tas. Ari to jauKalniņa kungs
atzina. Viņš mums pastāstīja, ka apstākļi no tā lai-
ka, kamēr sociālas likumdošanas komisija strādā,
tik tālu pārgrozījušies, ka ar pirmo reizinātāju — 25
vairs nepietiek. Ja, vai tad jus domājiet, ka šīs pār-
grozības neturpināsies un ka 1924. gadā noteiktais
reizinātājs jau 1925. gadā nebūs visasākā pretrunā
ar patiesajiem saimnieciskajiem apstākļiem? Turo-
ties uz visiem laikiem pie cieti noteikta reizinātāja,
jus gādājiet par to, lai izvestu dzīvē tikko no Dr.
Reinharda izteikto pravietojumu, un ka likums pēc
īsas pastāvēšanas, saskaņā ar vispārējo tautas vēlē-
šanos, bus jāatceļ. Šie apstākli spiež vācu frakciju
palikt pie elastīga, pašvaldību noteikta reizinātāja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam. '
E. Morics (sociāldemokrāts): Mūsu frakcijas

priekšlikums ir izsaucis lielu izbrīnēšanos pie Rein-
harda kunga un Reinharda kungs ņemas tagad aiz-
stāvēt īrniekus, kuri cietīšot no mūsu priekšlikuma.
(Sauciens no Reinharda.) Jā, Jūs tā teicāt, no mūsu
priekšlikuma, jo mes gribot paaugstināt sociālās li-
kumdošanas komisija paredzēto reizinātāju. Jo
vairāk Jus, Reinharda kungs, nodarbojaties ar īrnie-
ku un stradnieku_ interešu aizstāvēšanu šinīs lietās,
jo_ sliktāk Jums ka politiķim iet, ko Jūs viņu labā ru-
nājiet, to Jus neprotiet citādi runāt kā ar demago-
ģiju, bet ko Jus dariet, tas viss ir pret īrnieku un
strādnieku interesēm. Sociāldemokrātiskā frakcija
nav atkāpusies no sava viedokļa, ko viņa bij ieņē-
musi sociālas likumdošanas komisijā. Nikolajs Kal-
niņa kungs skaidri pateļea, ka bez tā, ko mēs iesnie-
dzam pie 36._ panta, mes iesniegsim vēl jaunu 36\
pantu, kur bus izteļkts, ka to pašu reizinātāju, kāds
ir paredzēts sociālas likumdošanas komisijā, paš-
valdībām ir tiesība piemērot. Bet mēs zinām, ka
mums nav iespējams ar savām balsīm vien savus
priekšlikumus šeit izvest un mēs negribam ari savus
priekšlikumus iesniegt kailas demagoģijas nolūkos,
bet rnusu galvena interese visu laiku ir bijuse palī-
dzēt īrniekiem. To mes vispārējās debatēs esam ru-
nājuši, to mēs izteicām pie katra panta un tas ir mū-

*) Runātāja atreferējums.
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su viedoklis ari tagad. Sociāldemokrātu frakcijai
nav tik daudz no svara, vai reizinātājs būs 25 vai
35, bet ir no svara, lai tas stāvoklis, kāds ir tagad,
kur nav nekādu ierobežojumu, lai tas izbeigtos. Vis-
pār izdodot īres likumu un normējot īres cenas, ir 2
iespējas, kā šīs cenas normēt. Atsevišķas valstis,
skatoties pēc apstākļiem, vienu vai otru veidu ir bi-
jušas spiestas pieņemt. Viens veids, un tas varbūt
ari būtu vistaisnīgākais, ir tas, kāds jau paredzēts
mūsu līdzšinējā īres likumā: norobežot zināmu pa-
matmaksu, kura ir ļoti zema un pa lielākai daļai ne-
vienā valstī, kur šis veids pieņemts, nepārsniedz
priekškara īri un pie tā pieskaitīt klāt nama uzturē-
šanai vajadzīgos izdevumus. Mēs redzam zemes
Vakareiropā, kur tāds veids attiasnojas. Bet mēs
redzam, ka Latvijā šis veids īrniekus nespēj aizsar-
gāt; tas tāpēc, ka mūsu dzīve nav tik organizēta,
lai izvestu nopietnu kontroli par namsaimnieka uz-
dotiem izdevumiem, lai izvestu pareizu nama izde-
vumu budžeta aprēķināšanu. Ņemot vēl vērā, ka
mūsu līdzšinējais likums nodod īres strīdu izšķiršanu
vispārējām tiesām, kuras nevar iedziļināties viņos,
līdzšinējais īres likums, kurš diezgan labi domāts,
nevar īrnieku aizsargāt. Ja šis veids mūsu apstā-
kļos nav vietā tāpēc, ka mūsu sabiedriskā dzīve nav
vēl tik organizēta, lai to piemērotu, tad ir tikai otrs
veids: noteikt augstāku reizinātāju priekš visas
valsts. To mēs redzam ari citās valstīs, kur apstākli
līdzīgi mūsējiem, piemēram Igaunijā un Lietava. Šīs
zemes nav varējušas pieturēties pie Vakareiropas
īres maksas aprēķināšanas veida, bet pie tā veida,
ko liek priekšā ari mūsu komisijas, noteikt augstāko
reizinātāju, kuru īres maksas, salīdzinot ar priekš-
kara īri, pārsniegt nevar. Ja te Nonāca kungs nāca
un meklēja to vistaisnīgāko reizinātāju, tad ari viņš
nevarēja pateikt, kā to citādi atrast. Ja Nonāca
kungs grib tagad balsot par vācu frakcijas priekšli-
kumu, tad viņš taču neiedomājas, ka pilsētu pašval-
dības ies katrā atsevišķā namā, izrēķinās, izdebatēs
un tad noteikts: tu maksā tik un tu tik. Nav citas
izejas, kā jāpieņem viens no šiem diviem veidiem:
vai likt īrniekam maksāt nama uzturēšanas izdevu-
mus pēc namsaimnieku rēķiniem, vai noteikt augstā-
ko reizinātāju, kuru pārkāpt nedrīkst. Nav trešā
veida, kā īres mākas normēšanu vispār izvest. Es
loti labi saprotu iemeslus, kādi ir spieduši vācu frak-
ciju taisni šādu priekšlikumu izgudrot un likt mums
priekšā, nenoteikt augstākā valsts likumdošanas ie-
stādē reizinātāju īres maksai, bet atstāt to vietējām
pašvaldībām. Es domāju, ka vācu frakcija, kuras
starpā ir loti izglītoti un loti saprātīgi tautsaimnieki,
loti labi saprot, ka viņu priekšlikums ir loti lielā mē-
ra absurds, bet tas man ari šķiet tas iemesls, kāpēc
vācu frakcija šo priekšlikumu iesniedz. Vācu frak-
cija redzēja taisni pie šī likuma pirmo reizi, ka tā
viengabala vācietība, kas līdz šim Latvijā ir bijusi,
draud šķīst, un taisni pie īres likuma spilgtāki kā
citur izpaužas tās pretestības, kas sāk šķelt vācie-
tību. Te rodas plaisa starp vācieti-namsaimnieku
un vācieti-īrnieku, starp mantīgo vācieti un neman-
tīgo. Vācu frakcija to sajuta un tamdēļ bij spiesta
līdz šim pantam iet kopā ar Saeimas kreiso spārnu,
lai rādītu: «luk, mēs aizstāvam jūsu intereses". Bet
šeit ir tā vieta, kur vācieši grib pakalpot ari otrai
pusei — namsaimniekiem, kuru pusē ir vācu frakci-
jās vairākuma simpātijas, un tādēļ ari viņa nāk ar
šo priekšlikumu, kura nolūks ir novest līdz absurdam
visu to, ko mēs esam darījuši līdz šim. Iedomāja-
ties paši, vai ir iespējams tāds stāvoklis, ka atkarī-
bā no katras pilsētas pašvaldības katrreizējā sastā-
va tiks noteiktas īres normas. Vai tautsaimnieciski
ir pielaižams tāds stāvoklis, ka, teiksim, kādos Lim-
bažos īres maksa tiks noteikta no pisētas pašvaldī-

bas simtkārtīga, salīdzinot ar pirmskara īri, Val-
mierā varbūt divdesmitpieckārtīga, Jelgavā, varbūt,
75 kārtīga u. t. t. Taču īres cenas ari ir saistītas ar
vispārējo tautsaimniecību. Viņas atsaucas uz ra-
žošanas izdevumiem, viņas atsaucas uz strādnie-
kiem izmaksājamām algām. Kādā stāvoklī tad jūs
nostādiet Latvijas rūpniecību, kura taču rit kā viena
saimniecība mūsu valsts teritorijā, ja ražošanas iz-
devumi ar šādiem pilsētas domes lēmumiem no jums
tiek stipri paaugstināti vienā pilsētā, salīdzinot ar
otru? Atkarībā no šāda domes lēmuma jūs variet
iznīcināt rūpniecības uzņēmumus vienā pilsētā, kur
īres maksas tiks noteiktas loti augstas. , Jūs, pro-
tams, variet gan ari sekmēt rūpniecību otrā pilsētā,
kur būs tāda sastāva pilsētas dome, kas īrnieku inte-
reses aizstāvēs un noteikts reizinātāju tik lielu tikai,
cik ir nepieciešams, lai namus kārtīgi uzturētu. Bet
tautsaimniecības intereses nepielaiž šādu nevienādī-
bu. Tāpat būtu ar valsts ierēdņu atalgošanu. Tas
ir tautsaimniecisks absurds, šādu priekšlikumu ie-
sniegt. Cik man ir zināms, tad nevienā valstī —
kauču ari tanīs īres likumi ir dažādi variēti — pie
šāda princļpa nav turējušies, nav atraduši par iespē-
jamu pie tāda turēties. Un mēs taču neesam pirmā
valsts, kas izdod īres likumu, mēs esam pēdējā valsts,
kura pie tā ķeras. Bet vācu frakcija grib pamēģi- <
nāt novest šo likumu līdz absurdam, padarīt viņu
par neko, lai tā attaisnotu savu izturēšanos vēlētāju
priekšā: «Lūdzu, mēs par visu balsojām, bet par to
mēs nevarējām balsot, un ja no šī likuma nekas ne-
iznāks, tad tā nav mūsu vaina." To jūs gribiet pa-
nākt. Bet es domāju, ka ar šādiem šacha vilcieniem
neizdosies jums ar saviem vēlētājiem tikt galā, tā-
pēc ka saimnieciskais stāvoklis spiež visus īrniekus,
vai tas ir vācietis, vai latvietis, ebrejs vai krievs,
spiež prasīt pēc noteikta skaidra īres likuma, kas
būtu mūsu apstākļiem ari piemērojams. To ari jums
jūsu vēlētāji ir nepārprotami un skaidri pateikuši.
Viņi ari to prasa. Tāpēc, kas negrib šai divkosībā
nostāties blakus vācu frakcijai, tas gan nedrīkstētu
atbalstīt tādu priekšlikumu. Berga kungs iesniedza
veselu rindu papildinājumu, kuri dažā ziņā saskan
ar citiem iesniegtiem. Te, vienkārt, ir priekšlikums
izslēgt no likuma vasarnīcas. Jā, vai tad izvest pa
vasaru savus bērnus uz jūrmalu ir tiesība tikai tā-
diem, priekš kuriem īres maksa nespēlē nekādu lo-
mu? Mēs domājam, ka ne; mēs domājam, ka ik-
vienam, kam ir bērni, ir jāgādā iespēja izvest tos
laukā, paelpot gaisu, pie tam tā, lai vecākiem, strā-
dājot, piemēram, Rīgā, būtu iespējams satikties ar
bērniem. Tas ir iespējams, ja mūsu valsts ierēdņi,
pa daļai ari strādnieki, kas labāki tiek atalgoti, iz-
sūta savus bērnus uz laukiem, kur ir ērtāka satiksme.
Un tas ir jādara. Pie mums Rīgā apstākļi šinī ziņā
ir ļoti slikti, jo nav vietiņas, kur bērns varētu aiziet
svaigu gaisu ieelpot, parotaļāties, ir jātraucas laukā
no pilsētas. Tāpēc šis Berga kunga priekšlikums
nav pamatots. Lielas uzskatu dažādības izpaužas
ari jautājumā par to, vai ir vajadzīgs normēt veikalu
telpas vai nē. Līdzšinējā likumā veikalu telpu īres
nav normētas. Pie kā tas noveda? Tas noveda
pie tā; ka radās tendence pārvērst dzīvokļus, kuru
jau tā trūkst, veikalos, tādēļ ka uz tiem likums ne-
attiecas. Ja jūs to pašu pieņemsiet šinī likumā, tad
dzīvokli mazināsies vēl vairāk, jo jūs radīsiet nam-
saimniekos tendenci apdzīvojamos dzīvokļus pār-
vērst veikalos, vai pat fiktivos veikalos, izkarot kaut
kādu papīrīti, kā tas tagad ir, kādu izkārtni, ka tur
ir tāds un tāds kantoris, birojs, veikals u. t. t., kur
patiesībā ir dzīvoklis. _ Protams, bagātniekiem tas
neko nenozīmēs, bet trūcīgiem īrniekiem tas būs loti
sāpīgi sajūtams,_ jo apdzīvojamo dzīvokļu caur to
kļūs arvien mazāk. Mes nebūt neesam tādi veikal-

13*
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nieku aizstāvji. (Sauciens pa labi.) Ne, Klīves
kungs, tas tā nav! Tas ari ir viens no tautsaimnie-
ciskiem iemesliem, kadel ari citas_ valstīs telpu nor-
mēšana ir viscaur ievērota. Talak Berga kungs
liek priekšā izslēgt no īres maksas normēšanas dzī-
vokļus, kuros vairāk par 5 istabām un citus luksus
dzīvokļus. Nu ir pavisam nesaprotami, ko doma
Berga kungs zem «citiem luksus dzīvokļiem". Tas
ir ļoti neskaidrs jēdziens. Varbūt, tādu dzīvokļu, kur
ir ievilkts ūdensvads, kur ir elektriska apgaismoša-
na, jūs uzskatiet par luksus dzīvokli, varbūt, tādu,
kurā tapetes ir mazliet greznākas neka citur? Bez
tam, pieņemot šādu priekšlikumu, jus atkal radiet
namsaimniekos tendenci izlauzt starpsienu starp
diviem 3-istabu dzīvokļiem, savienot tos kopa un
pateikt: «Lūk, man ir 6-istabu dzīvoklis, uz kuru
īres likums neattiecas, ņemat to, jeb jus dzīvokli ne-
dabūjiet." Tas tā iznāk, kungi. Bet nevar lauzt
vienu principu, ja tiešām nopietni gribīres lietu no-
kārtot attiecībā uz īres maksas normām. Bet vis-
pār pie šī jautājuma par lielu, luksus dzīvokļu nepa-
došanu šim īres likumam. Man nak prata, ka sava
laikā, kad es biju Rīgas pilsētas dome un kad nāca
apspriešanā nodoklis uz_ dzīvokļiem, sociāldemo-
krātu frakcija lika priekša taisni uz šiem lieliem
dzīvokļiem, uz luksus dzīvokļiem uzlikt sevišķi lielu
nodokli, lai no tiem,kas spēj tādus dzīvokļus ieņemt
un maksāt, tiktu kas ari sabiedrībai un pašvaldībām.
Toreiz, ja atmiņa mani nevil, taisni Berga kunga do-
mu biedri bija tie, ka sagāza pilsētas dome šo mušu
priekšlikumu un neizrādīja ne mazāko velēšanos šos
bagātniekus tiešām aplikt. Tagad turpretim Berga
kungs grib viņus aplikt, bet nevis sabiedrības laba,
bet atsevišķu namsaimnieku laba. Tagad, ka izra-
dās, viņam ir liela taisnības sajūta, un_ tagad_ viņš
liek priekšā maksāt tiem, kas var maksāt. Mes ari
domājam,ka tiem, kas var maksāt, ir jāmaksā. Bet
pēc mūsu domām tas ir pilnīgi nepareizi, ka tas nam-
saimnieks, kurš ir uzbūvējis vairāk lielus dzīvokļus,
nepelnīti tikai savā ķešā var paņemt to, ko bagāt-
nieki spēj dot. Un vēl tai laika, kad rnusu valstī visa
kā trūkst, kad visur vajadzīga nauda, kad pie rnusu
izglītības budžeta jārunāpar to, ka nevar bērnus pie-
tiekoši apgādāt un ka tie nevar_ apmeklēt skolu.
Jūs runājat uz katra sola par jau tā nepilnīgo sociālo
likumu sašaurināšanu, jo mums neesot līdzekļu. _ Mes

. uz tāda viedokļa nostāties nevaram._ Mes domājam,
ka luksus dzīvokļus var aplikt, katrā valstī viņi tiek
aplikti, bet nevis atsevišķiem namsaimniekiempar la-
bu, bet gan par labu valstij vai pašvaldībai, lai šī
aplikšana nāktu vispārības interesēm par labu. Jus
uz šo jautājumu tā neskatāties, bet skatāties gluži
otrādi, jūs gribat namsaimniekiem dot nopelnīt. Sa-
ņemot vēlreiz kopā visu to, ko es šeit izteicu, man
jānāk pie tās pārliecības, ka tas, ko šeit iesniedza
vācu frakcija, iziet vienīgi uz to, padarīt šo likumu
priekš lielas dalās Latvijas iedzīvotāju par itin neko.
Tāpat noraidāmi Berga kunga priekšlikumi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vegeza-
kam.

M. Vegezaks (vācu baltiešu partijaruna vā-
ciski) :*) Mani kungi! Iepriekšējais runātājs, Mori-
ca kungs, apgalvoja, ka vācu frakcijas ienestais
priekšlikums nav izskaidrojams ar lietišķiem, bet gan
ar politiskiem motiviem. Vācu frakcija bīstoties no
savu vēlētāju šķelšanās un gribot tāpēc novelt at-
bildību uz pilsētas valdēm. Mani kungi, šis apgal-
vojums, saprotams, ir pilnīgi absurds. Mums ir
priekšstāvji ne tikai šeit, parlamentā, bet ari,pašval-
dībās, un mūsu atbildība pie reizinātāja noteikšanas
pašvaldībās,, aizrādīšu tikai uz Rīgu, būs lielāka ne-

*) Runātāja atreferējums.

kā šeit, jo mums tur ir samēra vairāk priekšstavju.
Iesniedzot savu pārlabojumu, mēs esam vadījušies
vienīgi no lietišķiem motiviem, un domājam, ka tikai
tādā ceļā, kā mēs to esam likušļ priekša, var atrast
taisnīgu reizinātāju. Iepriekšēja runātajā izsacītas
aizdomas es kategoriski noraidu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas. Debates pie šī panta nobeigtas. Lu-
dzu referentus dot atsauksmi par iesniegtiem priekš-
likumiem. Vārds sociālas likumdošanas komisijas , -ļU
leferentam.

Referents M. Rozentāls: Priekšlikumu, kādu
iesniedza pie 36. panta Purgals, Nonacs un citi kun-
gi, viņi motivēja it kā ar kādas absolūtas ļaisnības
meklēšanu. Man liekas, ka šie kungi, stāvēdami uz
civillikumu pamata, nevar runāt par absoluto_ taisnī-
bu. Taču civillikumu būtība izteicama ar vārdiem:
dod tam, kam ir, un ņem no tā, kam nav. Tāda
absolūta taisnība nekad nebūs pieņemama un it se-
višķi, ja to absolūto taisnību uzsver namīpašnieku
interesēs. Ja būtu tas tā ari īrnieku intereses ievē-
rots, varētu vēl būt attaisnojams. Purgala kungs
ieteica sekot Polijas paraugam,_ bet jautājums, kāda
veidā? Vajagot ļaut paaugstināt īri ik pec 6 mēne-
šiem, līdz kamēr tā sasniedz pirmskara īri. Tā tad
pirmskara īre ir tas ideāls, pēc kura namsaimnieku
priekšstāvji tiecas. Bet tūliņ rodas jautājums: vai
netieksies vēl augstāk, ja pļrmskara_ īre bus sa-
sniegta? Ko redzam pie rnusu apstākļiem tagad?
Polijā vēlas, lai ļauj paaugstināt īri ik par 6 mēne-
šiem. Pie mums paaugstinās nevis par 6, bet var-
būt jau agrāki: pēc trļs, un, varbūt, nenogaidīs ari
šos trīs mēnešus, bet tāpat ka_ tagad, paaugstinās to
ik mēnešus. Jau tagad no Cēsīm ziņo, ka tur esot
priekškara īres pārsniegtas, zeltā rēķinot. _Ta tad
tieksme iet stipri tālu. Tamlīdzīgas ziņasnak ari no
Saldus, Kuldīgas; par Aizputi neziņo labākas lietas.
Pielaist pašvaldības iestādēm pilnīgu rīcības brīvību
noteikt īres normu nevar, jo tad daža laba pilsēta
mēs ar laiku'būsim radījuši īrniekiem patiešam necie-
šamus apstākļus. No tam mums vajadzētu izvairī-
ties. Te cēla iebildumus pret reizinātāju, kāds pa-
redzēts ir sociālās likumdošanas komisijas projekta,
ir juridiskās komisijas projektā. Iebildumus pama-
toja ar to, ka noteicot vienu reizinātāju, līdz ar to
esot jau noteikta vienāda īres maksa vļsas pilsētas
— tāda pati būs Rīgā, tāda Jelgava, tāda Alūksne
un tāda Sasmaka. Es nezinu, vai kungi, kas tādus
iebildumus cēla, tic šiem saviem apgalvojumiem.
Vai tiešām tās īres, no kurām cer iziet, t. i. 1914. ga-
da 1. augusta īres cenas,_ bij vienādas ir Rīga, ir Jel-
gavā, ir Sasmaka, ir Alūksne? Taču, kungi, to jus
nevariet apgalvot, ka bija vienādas. Tad nu, ja
reizinātājs ir vienāds, vai īres maksa tagadējos ap-
stākļos būs vienāda? Taču paliek dažāda, tāpat ka
tas bij pirms kara. Es nesaprotu Nonāca kungs, ka
Jūs motivējiet to, ka toreiz īres bij taisnīgas. (No-
nāca starpsauciens.) Nu, ja Jus atzīstiet, ka bij ne-
taisnīgas, un tagadējos apstākļos Jūs gribiet sasniegt
kādu absolūtu taisnību, kad ir vēl nenormālāki ap-
stākli, kā Jūs absolūto taisnību sasniegsiet?_ Soci- .
alās likumdošanas komisija, tāpat ari juridiskakomi-
sija, skaidri atzina, ka tādu absolūtu taisnību nav ie-
spējams sasniegt. Te man vajadzētu atsaukties uz
to, ko teica godājamais juridiskās komisijas priekš-
sēdētājs Šīmaņa kungs. Viņš teica, ka absolūtas
taisnības nav bijis pirms kara un tāpat, ari tagad
nevar būt, bet mums ir jāmēģina sasniegt to, lai īr-
nieki nebūtu tik nospiesti un padoti namsaimnieku
patvarībām. Apstākļi, kādi bij pirms kara, bij zinā-
mā mērā normāli, un ja mēs izietu no tiem un no-
teiktu īres maksu ar reizinātāju, tad mēs spētu radīt
samērā normālus apstākļus. Tāpēc juridiskā komi-
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sija nāca pie slēdziena, ka reizinātājs ir vajadzīgs.
Es te nerunāju par to, kāds ir šis reizinātājs katrai
no šīm komisijām, bet es gribu uzsvērt, ka ja bus
noteikts reizinātājs īres maksas normai, ka tad līdz
ar to nebūs noteikta vienāda norma visas Latvijas
pilsētās. Tā paliek dažāda starp Rīgu, _ Jelgavu,
Alūksni, Saldu, Ludzu, Daugavpili, ka dažāda ir_bi-
jusi pirms kara. Tā tad šis iebildums pret reizinātā-
ju ir bez kāda pamata. Tad vel uzsvēra, ka tāds
reizinātājs nebūšot izdevīgs. Viņš bušot_ netaisnīgs.
Labāk esot pašvaldības iestādēm pašam noteikt
katrā atsevišķā gadījumā, piemērojoties katrai pil-,
sētai. Man jāaizrāda, ko par šo lietu izteicas juri-
diskā komisijā miertiesnesis, kurš bija uzaicināts ka
lietpratējs. Tai īres likuma projekta, kādu bija iz-
strādājis apgabaltiesas loceklis Leitana kungs, reizi-
nātājs bija ievests, un ari miertiesnesis Kiršteina
kungs atzina, ka reizinātājs ir nepieciešams. _ Līdz
šim, kā viņš aizrādīja, miertiesnešiem bija jāvadās
no savas labākās apziņas: jānoklausās eksperti, pa-
šiem jāiet uz vietām apskatīt dzīvokļus un bieživien,
nerēķinoties ar eksperta slēdzieniem, pašiem jātaisa
slēdzieni par dzīvokļu īri. Bet uzdot tādus blakus
pienākumus miertiesnešļem, atzina par nevēlamu,
par loti apgrūtinošu. Tāpēc miertiesnesis Kiršteina
kungs lūdza komisiju ievest reizinātāju, kas liela mē-
rā atvieglotu tiesas darbību. Varētu, varbūt, pie-
krist tam, ka likumā noteic augstāko reizinātāju un
īres valdēm dod tiesības pazemināt, kur tas ir vaja-
dzīgs. Tādu uzskatu izteica ari sociālas likumdoša-
nas komisijā pie likumprojekta apspriešanas. Ja
tādu priekšlikumu būtu iesniegusi vācu frakcija, vai
savu pārlabojumu tāda veida rediģējusi, tad es va-
rētu sociālās likumdošanas komisijas vārda tam pie-
krist. Bet tādā veidā, kā viņš tagad ienests, kur
nav nosacītas nekādas normas, bet atstats katras
pilsētas pašvaldībai izspriest un izrēķināt, pret tādu
priekšlikumu man jāizsakās sociālas likumdošanas
komisijas vārdā. Tad vel te uzstājas Purgaļa kungs
un Berga kungs pret pašiem tiem reizinātajiem, pret
to ciparu, kāds te likts priekša. Viņiem nepatīk ne
tas cipars, kuru liek priekšā sociālās likumdošanas
komisija, ne ari tas, ko juridiska komisija liek
priekšā. Purgaļa kungs te aizrādīja pec sociālas
likumdošanas komisijas protokoliem, ka tie reizinā-
tāji esot atmetami, jo eksperti esot aizrādījuši ka re-
monta izdevumi esot palielinājušies 150—170 reizes;
un kad prasīts ekspertam/kādam tad jabut reizināta-
jam, viņš esot izteicies, ka tas varētu but 33. Nesa-
protami, kāpēc pie tā slēdziena vajadzēja nākt
ekspertam, kad viņš teica, ka remonta izdevumi pa-
augstinājušies 150 līdz 170 kārtīgi Patiesība re-
monta izdevumi nav tik lieli. Kāda no pilsoniskiem
laikrakstiem — es neatceros, vai tas bija «Latvijas
Vēstnesis", vai «Brīvā Zeme" — es nesen atpakaļ
atradu rakstu, kura bija aizrādīts, ka remonta izde-
vumi nebūt nav tik lieli, bel gan tikai 60—70 kārtīgi.
Tā tad tas apgalvojums, kuru namsaimnieku priekš-
stāvji sociālās likumdošanas_ komisija uzstādīja, ka
remonta izdevumi ir palielinājušies 150—170 reizes,
ir stipri pārspīlēts. To varu teikt tāpēc, ka sociā-
lās likumdošanas komisijā tika_ uzradīti namu ļzde-
vumu budžeti, par kuriem garam ejotJāatzīmē, ka
tos namsaimnieki ir centušies saskrūvēt pec iespē-
jasaugstāki. Nav noslēpums, ka namsaimniekiem ir
īpaši speciālisti taisni, kuri spriež visus izdevumus
cik iespējams augstāk budžetu sastādīšanai. Un to-
mēr budžetos, kuri no šādiem «speciālistiem" tika
sastādīti, nebija iespējams īres maksu augstāki sa-
skrūvēt kā 32 kārtīgi. Jāievēro ari, ka namsaimnie-
ki tik daudz ir pelnījuši uz 18. marta lļkuma pamata.
Esmu dabūjis izrakstu no Rīgas_ pilsētas gruntsga-
balu nodalās, cik nams ir maksājis pirms kara un
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kāda viņam bijusi vērtība 1922. gada pārdošanas
laikā. Izrādījās, ka vislielākā vērtība ir _ bijusi 30
kārtīga. Piemēram, 1910. gada nams maksājis 13.100
krievu rubļu, 1922. gadā bijusi vērtība 400.000 rubļu.
Tā tad apmēram 30 kārtīga vērtība. Bet vairāki
gadījumi ir tādi, kur šī vērtība ir 13, 9, 12. 11 22,
10, 17, 7 u. t. t. Man te pavisam ir apmēram_30 tādi
gadījumi, un ja no tiem ņem vidējo reizinātāju, tad
iznāk 15. Redziet, par vienu zelta rubli ir jāmaksā
125—130 Latvijas rubļu, turpretim īpašuma vērtība
no tā'ir tikai apmēram */„, Vs daļa. JaJus gribiet,
lai jums atļauj ņemt tikpat lielu īri, ka jus esiet ņē-
muši miera laikā, tad man liekas, ka ta ir neiespēja-
ma prasība, un neviens īrnieks to_ nevarēs izpildīt.
Bez tam jūs atsaucaties, ka nespējat savus namus
uzturēt kārtībā un tos uzpērkot dažādi žīdu speku-
lanti. Bet tanī pašā laika jus esat pret īres likumu
un gribiet atjaut, lai spekulanti namus uzpirktu un
ņemtu spekulatīvās īres maksas. Tad jau jus paši
ar sevi esiet pretruna. Es saprastu, ja to teiktu
vēl 2 gadus atpakaļ, tad Purgala un Dāvja kungi bij
ar žīdiem sevišķā naida. Bet jato saka tagad, kad
pēc namsaimnieku kongresa Dāvja kungs ar žīdu
namsaimnieku Friedmani ir nodibinājuši kopēju sa-
vienību, lai aizstāvētu namsaimnieku intereses un
cīnītos pret īrniekiem, tad vairs nav ko pārmest žī-
diem. Tad spekulācija notiek saskaņoti un vienota
frontē žīdiem ar latviešiem, un šāds īres likums ir
jāvērš tikpat pret žīdu, ka ari pret latviešu speku-
lantiem. Tādēļ taisni_ reizinātājs ir nepieciešams, un
man ir jāuztur reizinātājs, kādu ir likusi priekša so-
ciālās likumdošanas komisija, turpretim jānoraida
tie priekšlikumi, kādus ir iesnieguši attiecība uz rei-
zinātāju Saeimas locekli NuroksFišmans un ari Ni-
kolajs Kalniņš. Te nu varētu vel iebilst pie šī reizi-
nātāja, ka tas nodarīs lielu netaisnību, jo pie pārdo-
šanas, kā jums ir zināms, tiek uzdots vienmēr fiktivs
skaitlis, lai nebūtu tik lieli nodokhļ jāmaksā valstij
par labu. Bet ja namsaimnieki tāda ceļa valsti grib
apkrāpt un vēl uz īrnieku rēķina iedzīvoties, tad jo
vairāk ir vajadzīgs tāds stingrs likums pret viņiem.
Beigās vēl Reinharda kungs atkārtoja veco pasaku
par nacionalizāciju. Man liekas,ka ta var runāt nam-
saimnieku kongresa, kur uzsauc augstas laimes An-
drievam Niedram, bet ta nevar runāt Saeima. Tad
attiecībā uz Berga kunga priekšlikumu, strīpot ari
veikalus, darbnīcas u. t._ t, visu to, kas ir teikts c
punktā šī likuma 1. panta, man liekas,ka tas priekš-
likums nav atbalstāms nekāda ziņa_ tapec, ka līdz
šim likums, no kura bija izņemti ara veikali, darb-
nīcas u. t. t., veicināja dzīvokļu pārvēršanu par vei-
kaliem, dzīvokļu skaitu samazļnašanu un vel bez
tam spekulāciju ar dzīvokļu izīrēšanu it ka zem kan-
toru un noliktavu vārda un līdz ar to deva iespēju
paaugstināt īres. Tāpēc man jāizsakās pret šādu
priekšlikumu; tas nebūtu atbalstāms. Berga kungs
liek priekšā izslēgt no normēšanas tos dzīvokļus, kur
ir ne mazāk kā 5 istabas. Bet mes taču_ zinām, ka
mums ir uzbūvētas lielas kazarmes, kuras ir nevis
strādnieku dzīvokļi: istaba ar ķēķi, bet ir dzīvokļi
no 5_g varbūt pat 8 istabām., Šosdzīvokļus nu no-
nomā starpnieki un izdod talak strādniekiem, kalpo-
tājiem pa atsevišķām istabām. Šos starpniekus jus
gribat izņemt tagad ārā no īres maksas normēšanas.
Tādā kārtā jūs panāksiet to, ka apstākli paliks vel
ļaunāki, ka starpnieki, kuri jau tagad ņem par istabu
tik, cik maksa viss dzīvoklis, prasīs vel vairāk. Jus
šo stāvokli legalizēsiet un pamudināsiet šos starp-
niekus rīkoties vēl plašāk. Caur to jus sagādāsiet
daudz grūtību visiem tiem dažādiem kalpotajiem un
strādniekiem, kuri ir spiesti īrēt istabas no šādiem
starpniekiem. Ja abu komisiju projektos paredzēts
normēt īres maksu ari visos šajos gadījumos, tad
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tas ir tikai apsveicams. Mums jāgādā, lai šis īres
likums attiecas uz visiem īrniekiem. Mes nevaram
izslēgt no tā nevienu kategoriju. Tas pats jāsaka
attiecībā uz vasarnīcām. Morics jau cēla pamato-
tus iebildumus pret Berga kunga priekšlikumu, kurš
uzskata visas vasarnīcas par tādu luksus lietu

^
kas

būtu pieejama tikai Berga kungam, vai citam kādam
namsaimniekam, kuram apnicis vasarā dzīvot savā
namā un kurš tad pārceļas uz jūrmalu, Baldoni vai
citu kādu kūrortu. Tā nedrīkstam šo lietu nostādīt.
Ir jāgādā iespēja pavadīt atpūtas laiku svaigā gaisā
visiem ierēdņiem, kalpotājiem un strādniekiem, ku-
riem piešķir divi nedēlu atpūtu, lai ari viņi dabūtu
kaut cik ieelpot svaigu gaisu. Tāpēc ari vasarnīcu
īre jānormē pēc šī likuma. Uzturu sociālās likumdo-
šanaskomisijas 36. pantu tādu, kāds tas ir iesniegts,
un lūdzu noraidīt visus pārlabojumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam Knoppam.

Referents E. Knopps: Kā jau aizrādīju sava re-
11 feratā, juridiskā komisija pie īres likuma izstrādāša-

nas ņēma par pamatu, starp citu, to tēzi, ka īres jā-
normē tā, lai tās ienestu namam tik daudz, lai segtu
nepieciešamos remontus un vispārējos izdevumus,
kā ari nestu ieguldītā kapitāla procentus. Bez tam
pieņēmām ari to pamata tēzi, ka īre jāregulē pēc
namu kategorijām. Tomēr minētās tēzes attiecībā
uz īres normēšanu nebija pilnīgi izvestas un juri-
diskā komisija 36. pantā normēja īres maksu tādē-
jādi, ka reizināja pirmskara īri, rēķinot vienu cara
rubli par 1 Latvijjas rubli, ar 40. Ar tādu reizinātāju
varētu segt tikai nepieciešamos izdevumus nama uz-
turēšanai kārtībā. Tas tika norādīts tieši no liet-
pratējiem. Namīpašnieki tādā gadījumā nevar neko
nopelnīt. Tā tad juridiskā komisija attiecībā uz rei-
zinātāju stāvēja zināmā pretrunā ar juridiskās komi-
sijas pamattēzi. Vispār jāsaka;ka pēc lietpratēju un
architektu domām nav pielaižams noteikt vienu rei-
zinātāju visiem namiem, jo visi nami neļaujas mēro-
ties ar vienas teorētiskas šemas palīdzību un pa-
reizo ainu tikai tad var gūt, ja aplūko praktiski uz
vietas. Neskatoties .uz to, juridiskā komisija, ņemot
vērā neizbēgamos strīdus un pārpratumus pie īres
normu noteikšanas, atrada par iespējamu atkāpties
no pamattēzēm un noteikt īres normu 40, ņemot vie-
nu krievu rubli par Latvijas rubli. Šeit tika aizrā-
dīts, kāda pirms kara bija starpība starp īres
maksām. Vienā pilsētā īres maksas bija augstākas,
otrā turpretim zemākas, un ja tikai tiks noteikts viens
reizinātājs, tad nebūs ievērota starpība starp ap-
stākļiem vienā pilsētā un otrā pilsētā. Ja pirms ka-
ra maksāja caurmērā par istabu 10rubļu un par citu
istabu maksāja 12 rub[u, tad pirms kara tā bija liela
starpība, rēķinot zeltā. Ja pieņemam reizinātāju 40,
tad pirmā dzīvoklī jāmaksā par istabu 400 rubļu un
otrā dzīvoklī par istabu 480 rubļu. Starpība bū-
tu tikai 80 rubļu. Pirms kara starpība bija 250 rubļu,
tagad tikai 80 rubļu. Skaidrs, ka apstākļi vienādi vie-
nā un otrā pilsētā netiks ieturēti, ja pieņemsim vie-
nādu reizinātāju pa visu valsti. Ņemot vērā sacīto,
jāsaka, ka Vegezaka iesniegtais priekšlikums gan
saskan ar juridiskās komisijas pieņemtām pamat-
tēzēm, bet nesakan ar juridiskās komisijas variantu,
un tāpēc es juridiskāskomisijas vārdā nevaru izteik-
ties par šo priekšlikumu. Kas attiecas uz Berga
priekšlikumu, proti, priekšlikumu tāda rakstura, ka
šis pants attiecas uz šai likumā a un b punktos minē-
tām telpām, izņemot vasarnīcas vai dzīvokļus ar
vairāk par 5 istabām un luksus dzīvokļus un citas
tamlīdzīgas telpas, tad juridiskā komisijā tāds līdzīgs
priekšlikums bija noraidīts un tāpēc nevaru izsacīties
par šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 36. panta ie
sniegti pavisam 7 dažādi pārlabojumi un priekšlikumi.
Pārlabojumu saskaņošanai prezidijs liek priekša pār-
traukumu uz 15 minūtēm. Iebildumu nav? Pārtrau-
kums uz 15 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 7.35 līdz 8.00 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-
pinās.

Es nolasīšu vispirms iesniegtos priekšlikumus.
Kā pirmais ir iesniegts Vegezaka priekšlikums,

kurš skan:
36. pantu izteikt sekosi:
„Pilsētu un miestu domes ik gadus noteic augstāko īres

maksu par 1. pantā a un b punktos minētām telpām. Pirmo
reizi šī norma noteicama mēneša laikā pēc šī likuma spēka
stāšanās.

īres augstākā norma noteicama, reizinot 1914. gada līdz
1. augustam maksājamo īri, neieskaitot izdevumus par centrālo
apkurināšanu, pie kam dažādiem ēku veidiem un pilsētas da-
lām var noteikt sevišķu reizinātāju."

Kā otrs ir iesniegts Knoppa priekšlikums:
36. pantā juridiskās komisijas varianta pirmā teikumā

pirmā rindiņā starp vārdiem „1. pantā" un „minētām telpām"
iespraust vārdus „a un b punktos".

Tad Nuroka un Fišmaņa priekšlikums:
„Socialās likumdošanas komisijas variantā 36. panta 1.

punktā strīpot „50" un tā vietā likt „80". 2. punktā strīpot
,.100" un tā vietā likt ,,160".

Tad Arveda Berga priekšlikums:
36. pantā Vegezaka pārlabojumā strīpot vārdu „domes"

un ta vietā likt „valdes".
Tad Berga priekšlikums:
pie 36. panta radīt jaunu nodalījumu ar šādu saturu:
„Šis pants attiecas tikai uz šī likuma 1. panta a un b

punktā minētām telpām, izņemot vasarnīcas, luksus dzīvokļus
un citu valstu pilsouu ieņemtās telpas."

Pirmajā iesniegumā paredzētos vārdus „dzīvoklis ar
vairāk kā 5 istabām" iesniedzējs noņem, tā kā šie vārdi pie
nobalsošanas atkrīt.

Nikolaja Kalniņa priekšlikums:
36. pantā juridiskās komisijas variantā strīpot piezīmi 2.
Tad Nikolaja Kalniņa priekšlikums —
36. panta pamattekstu juridiskās komisijas variantā iz-

teikt sekosi: „Ires maksa par izīrējamām telpām ar vai bez
piederumiem un ērtībām, neieskaitot centrālās apkurināšanas
izdevumus, aprēķināma pēc tās īres maksas, kāda pastāvēja
1914. gada līdz 1. augustam un nedrīkst pārsniegt par katru mi-
nēta laika maksāto krievu rubli: 1) 70 santimu par 1. pantā
a un_ b punktos uzskaitītām telpām; 2) — 160 santimu par 1.
panta c punktā uzskaitītām telpām."

Prezidijs liek priekšā pieturēties pie sekošas
balsošanas kārtības: kā pirmais nobalsojams Ar-
veda Berga priekšlikums pie Vegezaka pārlabojuma,
strīpot šinī Vegezaka pārlabojumā vārdu «domes"
un likt tā vietā vārdu «valdes". Tad kā otru balsot
Vegezaka priekšlikumu — izteikt 36. pantu viņa
priekšā liktā redakcijā. Ja šis priekšlikums tiktu
pieņemts, tad atkrīt visi pārlabojumi pie 36. panta.
Ja šo priekšlikumu noraida, tad nāk kā nākamais no-
balsošanā Nikolaja Kalniņa priekšlikums — pieņemt
36. panta pamattekstu viņa priekšā liktā redakcijā.
Ja šo Nikolaja Kalniņa priekšlikumu pieņem, tad at-
krīt Knoppa priekšlikums un atkrīt Berga priekšli-
kums — strīpot vārdu «tikai". Nobalsošanā tad nāk
vēl pieņemtā Nikolaja Kalniņa pamattokstā Berga
priekšlikums — ievest jaunu nodalījumu, atskaitot
vārdu «tikai" un Nikolaja Kalniņa priekšlikums —
strīpot 2. piezīmi. Ja juridiskās komisijas variants
ar šādiem pārlabojumiem netiktu pieņemts, tad nāks
nobalsošanā vispirms Nuroka pārlabojums pie sociā-
lās likumdošanas komisijas varianta un pats šis va-
riants. Ja turpretim tas tiktu pieņemts, tad atkrīt
šiepriekšlikumi. Bez tam iesniegts no Berfa priekš-
likums:

„Lūdzu atsevišķi balsot luksus dzīvokļus un atsevišķi
pārējo panta saturu."

Kad mēs to izlemsim, tad nāks nobalsošanā Ber-
ga attiecīgais priekšlikums. Pie balsošanas kārtī-
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bas iebildumu nekādu nav? Prezidijs pieturēsies
pie nupat priekšā liktās kārtības. Vispirms lieku uz
balsošanu Arveda Berga priekšlikumu —

36. panta Vegezaka pārlabojumā strīpot vārdu „domes"
un ta vieta likt „valdes".

Lūdzu_pacelties tos, kas būtu par Arveda Berga
nolasīto pārlabojumu. Par Arveda Berga priekšli-
kumu nodotas 25 balsis. Šis skaits ir nepietiekošs
un Arveda Berga pārlabojums atkrīt. Tagad nāk
nobalsošanā Vegezaka priekšlikums —

36. pantu izteikt sekosi: „Pilsētu un miestu domes ik ga-
dus noteic augstāko īres maksu par 1. panta a un b punktos
minētām telpām. Pirmo reizi šī norma noteicama mēneša laikā
pēc šī likuma spēkā stāšanās.

Īres augstākā norma noteicama reizinot 1914. gadā līdz 1.
augustam maksājamo īri, neieskaitot izdevumus par centrālo
apkurināšanu, pie kam dažādiem ēku veidiem un pilsētas da-
lām var noteikt sevišķu reizinātāju."

Ls lieku tagad Vegezaka priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Vegezaka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Vegezaka priekšlikumu — 37 balsis, pret 45,
atturējušies 9. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā
nāk Nikolaja Kalniņa pārlabojums — 36 panta pamat-
tekstu juridiskās komisijas variantā izteikt sekosi i

„Tres maksa par izīrējamām telpām ar vai bez piederu-
miem un ērtībām, neieskaitot centrālās apkurināšanas izdevu-
mus, aprēķināma pēc tās īres maksas, kāda pastāvēja 1914.
gadā līdz 1. augustam un nedrīkst pārsniegt par katru minētā
laikā maksāto krievu rubli:

1) 70 santimu par 1. panta a un b punktos uzskaitītām
telpām;

2) 160 santimu par 1. panta c punktā uzskaitītām telpām."
Es lūdzu pacelties tos,kas ir par Nikolaja Kalniņa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelites tos, kas ir pret
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodotas
38 balsis, pret — 51 balss, atturas 5. Nikolaja Kalniņa
priekšlikums atraidītr. Nobalsošanā nāk Knoppa
priekšlikums —

36. pantā juridiskās komisijas varianta 1. teikumā 1. rin-
diņā starp vārdiem ..pirmā pantā" un ..minētām telpām" ie-
spraust vārdus „a un b punktos".

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Knoppa
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Knoppa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Bal-
sošanas iznākums: par Knoppa priekšlikumu nodo-
tas.46 balsis, pret nav neviena, atturas 41. Knoppa
priekšlikums pieņemts. Tālāk nāk balsošanā Arveda
Berga priekšlikums, kurš skan:

pie 36. panta radīt jaunu nodalījumu ar šādu saturu:
,.Šis pants attiecas tikai uz šī likuma 1. panta a un b

punktā minētām telpām, izņemot vasarnīcas, luksus dzīvokļus
un citu valstu pilsoņu ieņemtās telpas."

Par pirmo šī priekšlikuma nodalījumu «šis pants
attiecas tikai uz šī likuma 1.panta a un b punktā mi-
nētām telpām" jau ir nobalsots, pieņemot Knoppa
priekšlikumu. Balsošana notiks par tālāko Berga
tekstu, kurš skan:

,.Izņemot vasarnīcas, luksus dzīvokļus un citu valstu pil-
soņu ieņemtās telpas,"
pie kam Bergs liek priekšā balsot dalīti, atsevišķi
vasarnīcas, tad luksus dzīvokļus un beidzot pīrējo
^anta saturu, attiecībā uz citu valstu pilsoņu ieņem-
tām telpām. Vispirms izšķirams jautājums par da-
lītu balsošanu. Vai būtu kāds pret dalītu balsošanu?
Pret nav neviena. Kas atturas? Ari nav. Balsots
tiks dalīti. Nobalsošanā nāks vispirms jautājumspar
vasarnicām. Es lieku tagad šo Berga priekšlikuma
dalu — par vasarnicām — uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo Berga priekšlikuma dalu.
(Sauciens pa kreisi: «Visi, kam vasarnīcas piešķir-
tas.) Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
Berga priekšlikuma dalu. Beidzot es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-

kums: par Berga priekšlikuma nupat nobalsoto dalu
nodotas 44 balsis, pret — 41 balss, atturas 4. Šī
priekšlikuma daļa atraidīta. Nobalsošanā tagad nāk
nākošā Berga priekšlikuma dala «luksus dzīvokļus".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikuma dalu
«luksus dzīvokļus". Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo priekšlikuma dalu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturējās no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par otro Berga priekšlikuma daļu — 27 balsis,
pret — 37, atturas 21. Šī daļa atraidīta. Nobalsoša-
nā nāk pēdējā Berga priekšlikuma dala «citu valstu
pilsoņu ieņemtās telpas". Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par šo pēdējo Berga priekšlikuma dalu. (Sau-
ciens pa kreisi: «Vai sarežģījumi Eiropā nebūs?")
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-
ma dalu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par pēdējo Berga
priekšlikuma dalu nodotas 33 balsis,, pret — 50, at-
turas 7. Ari šī Berga priekšlikuma dala atraidīta.
Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

„36. pantā juridiskas komisijas varianta strīpot piezīmi 2."
Es lūdzu pacelties tos, kasbūtu par Nikolaja

Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Nikolaja Kalniņa preikšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšli-
kumu nodotas 35 balsis, pret — 46, atturējies nav ne-
viens Priekšlikums atraidīts. Nobaļsošana_ nak 36.
pants juridiskās komisijas varianta pārlabota redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pantapie-
ņemšanu juridiskās komisijas varianta pārlabota re-
dakcijā nodotas 44 balsis, pret — 38 balsis, atturas
11. Atraidīts. Nobalsošanā nāk Nuroka-Fišmaņa
priekšlikums pie sociālās likumdošanas komisijas va-
rianta, kurš skan:

„36. pantā sociālās likumdošanas komisijas variantā 1.
punktā strīpot „50" un tanī vietā likt „80", 2. punktā strīpot
,,100" un tanī vietā likt ,,160"."

Lieku tagad Nuroka-Fišmaņa priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir nar Nuroka-
Fišmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu sacelties tos,
kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par Nuroka-Fišmaņa priekšlikumu nodo-
tas 54 balsis, pret to nodotas 30 balsis, atturējies nav
neviens. Nuroka-Fišmaņa priekšlikums pieņemts.
Lieku tagad 36. pantu sociālas likumdošanas komisi-
jas variantā ar izdarīto pārlabojumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 36. panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par panta pie-
ņemšanu nodotas 55 balsis, pret to nodota 31 balss,
atturējušies 2. &'. pants pieņemts sociālas likumdo-
šanas komisijas varianta pārlabotā redakcija. 37.
pants. Vārdu lūdz Nikolajs Kalniņš. Vārds Nikola-
jam Kalniņam.

N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Jau iesniedzot
savu priekšlikumu pie 36. panta, es teicu, ka es nak-
šu vēl ar papildu priekšlikumu, kurš paskaidros, kam-
dēļ es turēju par iespējamu paaugstināt maksimālo
normu uz 70 santīmiem, proti, ievest reizinātāju 35.
Tas ir tamdēļ, ka ir iespējams dot_ tiesību mazināt
maksimālo normu tur, kur šis reizinātājs izradās par
augstu. Jau sociālās likumdošanas komisija noskai-
drojās, ka reizinātājs 40 ir paraugstu. Tamdel par
velti Reinharda kungs brīnās, kā tad nu notiekot tāda
atkāpšanās, kamdēļ mēs nepastāvot uz to pašu rei-
zinātāju 25, itin kā mēs nu būtu atraduši kādu jaunu
Ameriku. Nekas tamlīdzīgs. Reizinātājs 25 ir vaja-
dzīgs, bet nevis visiem namiem, bet zināmām namu
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kategorijām tas ir loti vajadzīgs. Tadel jādod tiesī-
bas pilsētu pašvaldībām, lai tanīs vietas, kur_ šis rei-
zinātājs 40 nav derīgs, kur viņš ir uzskatams par
augstu normu, kādu tur nevar ievest, šo maksimālo
normu pazemināt līdz 25. Tadeļ es lieku priekša ie-
vest šinī likumā pēc 36. panta jaunu papildu pantu,
36\ pantu, kurš skan tā: «Pilsētu un miestupašval-
dībām ir tiesība pazemināt 36. panta paredzēto aug-
stāko īres maksu, piemērojoties vietējiem apstākļiem,
līdz: 1) 50 santimi par 1. panta a un b punktos minē-
tām telpām un 2) 100 santimi par 1. panta c punkta
minētām telpām, pie kam dažādiem eku veidiem un
pilsētas daļām var noteikt dažādas normas." Ta jad
šeit ir tas princips, kuru gribēja vācu frakcija panākt,
un proti, dot pilsētām uz vietām tiesību normēt īres
maksas, piemērojoties vietējiem apstākļiem. Ja pil-
sētu pašvaldība atradīs, ka šis maksimums, kas pat-
laban pieņemts ar 36. pantu, dzīvokļu reizinataļs 40,
ir par augstu, tad viņai ir iespējams pazemināt šo
normu, tad ir iespējams dažu māju kategorijām reizi-
nātāju pazemināt. Viņa var pazemināt reizinātāju
uz 25, 30, 35 un t. t., kur tas izrād_ās par vajadzīgu.
Bet pieņemot 36. pantu, likumdevējs vismaz ir pa-
teicis to augstāko normu, pāri kurai iet nevar nedz
namsaimnieks, nedz ari pilsētu pašvaldības. Un tas
ii ļoti vajadzīgs. Ja tas netiktu pieņemts, ja tiktu
pieņemts tas, ko liek priekša vācu frakcija, īres li-
kums nedotu it neko. Kaut gan bija paredzēts viens
mēnesis laika, kura pašvaldībām augstakajiorma jā-
noteic, bet tomēr mēs zinām, ka tas dzīve norisinā-
jās. Man liekas, nebūs daudz tādas pašvaldības, ku-
ras būtu paguvušas šo maksimumu izstrādāt noteikto
termiņā. Lai varētu pašvaldība spriest par tādam
lietām, vajadzētu sasaukt komisijas, izaicināt dažādus
ekspertus, pētīt, ievākt dažādas ziņas, dažādu an-
ketu veidā un tas viss prasītu lielu darbu, prasītu ilgu
laiku, paietu mēnesis un pašvaldībanekadu normu
noteikusi nebūtu. Vecais likums_ butu atcelts, bet
jaunais vēl neko nenormēto. Butu atceltas vecas
normas, jaunās normās nebūtu izstrādātas. Pašval-
dība nebūtu paguvusi to izdarīt, paliktu tukša vieta un
pa to laiku namsaimniekiJuitu paspējuši pielikt pie
jau pastāvošām īres cenām uz istabu vienu, otru
simtu. Saprotams, te vācu frakcija bija darījusi lāča
pakalpojumu īrniekiem, un tie īrnieki, kuri jus kādreiz
vēlējuši,piederēdami pie vācu nacionalitātes, tie jums
pateicību par to neteiktu un to pateicību un norādī-
jumus, kādus vācu īrnieki gribēja dot saviem priekš-
stāvjiem, jūs dzirdējiet Melngalvju zāle, kad bija vācu
īrnieku sapulce, kur tika doti norādījumi pretēji tiem
priekšlikumiem, kādus jus tagad esiet iesnieguši. Ta
kā balsošanā jūs rādījāt, ka ja netiek pieņemts jūsu
priekšlikums, jūs balsojat pret to pantu, tas nozīme,
ka jūs esiet pret īres normēšanu *m visp^ri pret īres
likumu, jo jūsu priekšlikums izgāja uz to. lai īres liku-
mu padarīt par nevērtīgu, padarītu par nullei līdzīgu.
Jūs motivējiet savu priekšlikumu tikai ar to,ka dažā-
dām pilsētām piemīt dažādas īpatnības un namu ka-
tegorijas. Ar manu priekšlikumu ir pašvaldībām do-
ta iespēja īrniekiem nākt pretim, nosacīt ari citu rei-
zinātāju tur, kur mūsu Saeimas pieņemtais reizinā-
tājs izrādās par augstu. Bet atstāt pavisam tukšu
vietu, nenormējot nemaz, tas nozīmētu, ka Saeima
būtu atsacījusies no sava pienākuma un šo pienāku-
mu gribētu uzvelt pašvaldībām, bet pašvaldības ne-
būtu spējīgākas tik un tā šo augstāko normu noteikt,
jo tur viss atkarājas no tam, kāds kurā pilsētā būs
domes sastāvs. Un mūsu domes taču netiek vēlētas
tikai no īrniekiem un namsaimniekiem, bet tiek vē-
lētas no politisko partiju priekšstāvjiem un tur pro-
tams ari pilsonisko partiju priekšstāvjus ir vēlējuši
pilsoņi īrnieki, bet ja viņiem liktu izšķirties, ko vēlēt,
ja ārpus politiskām partijām būtu tikai 2 partijas:

īrnieku un namsaimnieku, tad bez šaubām viņi butu
vēlējuši īrniekus, joviņi ari ir īrnieki, neskatoties uz
to, ka viņi pēc savas politiskas_ pārliecības pieder pie
pilsoniskās partijas. Bet pilsētu un miestu pašval-
dības tā nav sastādītas, un novelt to darbu, ko var
i/darīt politiskie priekšstāvji Saeļma, novelt to uz
politisko partiju priekšstāvjiem pilsētu un miestu paš-
valdībās, ir nilnīgi nepamatoti un nepareizi. (Sauciens
pa labi.) Saeimā tāpēc to var izlabot; tas ir jāizved
un no tā nevar atteikties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Niko-
laja Kalniņa priekšlikums skan_:

Likumu par telpu īri papildmat ar jaunu 36. pantu.
«Pilsētu un miestu pašvaldībām tiesība pazeminat_ 36. pan-

tā paredzēto augstāko īres maksu, piemērojoties vietējiem ap-
stākļiem, līdz

1) 50 santimiem par 1. panta a un b punktos minētam tel-
pām un

2) 100 santimiem par 1. panta c punkta minētam telpām,
pie kam dažādiem ēku veidiem un pilsētas daļām var no-

teikt dažādas normas."
Vārdu neviens pie priekšlikuma neveļas? Lu-

dzu referentus dot atsauksmi. Sociālās likumdoša-
nas komisijas referentam _ vārds._

Referents M. Rozentāls: Ta ka šis priekšjikums
iziet uz īres maksas pazemināšanu, vismaz šāda ie-
spēja pastāv, tad sociālās likumdošanas komisijas
vārdā es varu tam piekrist.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Tā ka pie reizinātajā 40
tagadējais īres maksimums_ nepārsniedz pjrmskara
vienu trešo dalu īres, tad pēc manam domam neva-
rētu piekrist Nikolaja Kalniņa priekšlikumam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nāk
nolasītais Nikolaja Kalniņa priekšlikums. Es likšu
tagad priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties
tos,kas ir par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Niko-
laja Kalniņa priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret —-
27, atturējušies 19. Nikolaja Kalniņa priekšlikums
atraidīts. 37. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
..Sociālās likumdošanas komisijas variants. , Pirmskara

īres, kādas bija 1914. gadā līdz 1. augustam, nosakāmas pēc ta
laika īres kvītēm, vai pilsētas resp. miesta valdes datiem un ci-
tiem pārliecinošiem pierādījumiem. Ja šādu pierad'iumu ne-
būtu, vai ja pirmskara īre aiz sevišķi īpatnējiem apstākļiem
toreiz stipri atšķīrusies no parastas līdzīgu telpu īres, tad īri
noteic īres valde uz īrnieka vai izīrētāja pieprasījumu. Ja
nams ntrodas nolaistā stāvoklī, vai viņam trūkst tā= ērtības
un priekšrocības, kuras bijušas pirms kara. tad īres maksu var'
attiecīgi pazemināt. Ja turpretim nams uzlabots ar labierīcī-
bām un ērtībām, kādu pirms kara nebija, īres maksu attiecīgi
var paaugstināt.

Piezīme. Kur pirmskara īres maksā ietilpus' ari maksa
par centrālo apkurināšanu, tur īres valde noteic, cik
% no kopējās īres maksas jāatvelk par centrālo apku-
rināšanu, lai dabūtu pirmskara telpu īri, pie kam at-
velkams ne mazāk par 12%.

Juridiskās komisijas vairiants. Ja nams atrodas nolaistā
stāvoklī, vai tam trūkst tās ērtības un priekšrocības, kuras bi-
jušas pirms kara, tad īres maksu var attiecīgi pazemināt. Ja
turpretim nams uzlabots ar labierīcībām un ērtībām, kādu
pirms kara nebija, īres maksu attiecīgi var paaugstināt līdz
vienam latam par pirmskara zelta rubli.

Piezīme. Kur pirmskara īres maksā ietilpusi ari maksa
par centrālo apkurināšanu, tur no kopējās īres maksas
jāatvelk par centrālo apkurināšanu, lai dabūtu pirms-
kara telpu īri, ne mazāk par 12%."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kasparso- Ļ
nafn. /v

K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Godātie deputātu kungi! Es ienesu pārla-
bojumu pie šī panta piezīmes. Bet iepriekš gribu kā-
dus vārdus teikt par pašu pantu kā tādu. Šis pants
uz vienu pusi apsola, uz otru pusi piedraud. Uz vie-
nu pusi apsola: ja namu uzlabos ar labierīcībām,kā-
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du pirms kara nebija, tad īres maksu attiecīgi paaug-
stinās. Un uz otru pusi piedraud: ja nams atradīsies
nolaistā stāvoklī, tad īres maksu attiecīgi pazeminās.
Te abos gadījumos ir pieņemta premiše, ka namsaim-
nieks tiešām ari var, spēj namu uzlabot, vismaz uz-
turēt pilnā kārtībā. Šī premise ir aplama, jo kā līdz
šim pie pašreizējāskārtības, pie pašreizējā status quo
nebija iespējams kapitālus remontus izdarīt, tā ari
tagad, ja paliek tā, kā pieņemts iepriekšējā pantā, tad

. šīs iespējas nebūs ari uz priekšu. Bet ko nozīmē, ja
šīs iespējas nav, tad piedraudēt ar tādu, tā sakot, so-
du? Ja nams, kā te ir teikts, jau ir .nolaistā stā-
voklī", tad nama ienākumus spaidu kārtā nospiest
zemāki un vēl jo zemāki un zemāki, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē namu bojāšanos vēl paātrināt. Tā ir vis-
labākā metode, vislabākā taktika nama bojāšanos vēl
paātrināt. Tas tikai ir komentārs pie šī teksta. Pār-
labojumu te ienest es atturos. Bet gan pie piezīmes
es "rībētu mēģināt ienest pārlabojumu. Piezīme sa-
ka, ka par centrālo apkurināšanu jāatvelk ne mazāk
par 12% no pirmskaj'a kopējās īres maksas. Šispro-
cents ir par augstu, jo pirms kara šis procents bija
caurmērā 10. Lai man ir atļauts šeit aizrādīt, kādu
procentu par centrālo apkurināšanu no pirmskara
kopējās īres maksas atvelk Prūsija. No pagājušā gada
augusta mēneša līdz šī gada aprīlim Prūsija ir atvil-
kusi 9%. bet no šī gada 17. aprija šis procents tur ir
pamazināts. Ja pie mums 12% vietā pieņemtu 10%,
ari tad tas ir par. 30% vairāk nekā Prūsijā. Tāpēc,
ka šinī likumprojektā šis procents ir par augstu
ņemts, es lieku priekšā 12% vietā likt 10%.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Lūdzu referentus dot atsauksmi.

i Referents M. Rozentāls: Kasparsona kungs rak-
sturo 37. pantu, ka tas draudot namsaimniekam par
remontu neizvešanu, kurus patiesībā neesot bijis ie-
spējams tagadējos apstākļos izvest. Tikai Kasparso-
na kungs aizmirsa pateikt, kāpēc namsaimnieki kār-
tīgi no īrniekiem iekasējuši īres naudu par remontiem.
Namu budžetā bija taču paredzēti varbūtējie remonti,
kurus īrniekiem apsolīja izdarīt un par kuriem katru
reizi tika kārtīgi iekasēta īres nauda. Tad namsaim-
nieki neprasīja vai īrniekam nebūs iespējams sa-
maksāt remontus, kurus nekad namsaimnieki neiz-
darīja. Tā tad šis pārmetums pantam ir bez pama-
ta, atkrīt. Kas attiecas tad uz procentu par centrālo
apkurināšanas maksu, tad šis procents nav nostādīts
vai ņemts no zila gaisa, tā kāto Kasparsona kungs
ar savu pārlabojumu darīja. Tāpēc, ka Prūsijā ir 7%,
mēs varētu iekasēt ne vairāk kā 10%. Kad sociālas
likumdošanaskomisija šo pantu apsprieda, viņa grie-
zās pie lietpratējiem, starp citu pie pilsētas būvval-
des inženiera Bankina kunga un tas ir viņa atzinums,
ka jāatvelk vismaz 12% no kopējās īres sumas, kāda
ir bijusi pirms kara kopā par dzīvokļiem un centrālo
apkurināšanu. No šīs sumas centrālās apkurināšaiias
maksa iztaisa ne mazāk kā 12%. Uz šī lietpratēja
atzinuma pamatodamās komisija tādu piezīmi šim
pantam pielika. Tam, cik es zinu, piekrīt ari juridi-
skā komisija, neievērojot gadījumus, kur varbūt vienā
vai otrā namā ir bijuši sevišķi labvēlīgi apstākli un
kur šis procents ir bijis zemāks. To tomēr nevar
attiecināt uz visiem namiem, kur tādi apstākli nav.
Ievērojot šos motivus, man Kasparsona kunga pār-
labojums,ir jāatraida.

Referents E. Knopps: Tā kā procentuālais sa-
mērs dibināts uz lietpratēju atzinumu, tad es ari ne-
varu piekrist Kasparsona kunga priekšlikumam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Kasparsona iesniegtais priekšlikums, kurš
skan:Liekupriekšā37.pantapiezīmē„12%"vietālikt,,10%"."

Referenti izsakās pret Kasparsona priekšlikumu.
Lieku Kasparsona priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Kasparsona priekšlikumu.
Balsošanas iznākums: par Kasparsona priekšlikumu
nodotas tikai 24 balsis, nepietiekošs skaits. Priekš-
likums atraidīts. Lieku tagad 37. pantu juridiskās
komisijas varianta redakcijā uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 37. panta pieņemšanu, juridi-
skās komisijas varianta redakcijā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret panta pieņemšanu šinī redak-
cijā. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Ari nav. Balsošanas iznākums:
par 37. panta pieņemšanu nodotas 65 balsis, pret to
nav nodota neviena balss, atturējies, ari nav neviens.
37. nants pieņemts juridiskās komisijas varianta re-
dakcijā. 38. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants. Izīrējamām

telpām jābūt apdzīvošanai resp. lietošanai derīgā stāvoklī. Ja
namsaimnieks atteicas telpu nepieciešamo remontu izdarīt, tad
īres valde, uz īrnieka pieprasījumu konstatē remonta nepiecie-
šamību, kā ari tā apmēru un atļauj īrniekam pašam izdarīt
nepieciešamo remontu uz namsaimnieka rēķina, atvelkot re-
monta izdevumus no turpmākās īres maksas. Atvilkums nevar
pārsniegt pusi no turpmāko mēnešu īres maksas.

Juridiskās komisijas variants. Izīrējamām telpām jābūt
apdzīvošanai resp. lietošanai derīgā stāvoklī. Ja namsaimnieks
atteicas telpu nepieciešamo remontu izdarīt, tad attiecīgā pil-
sētas vai miesta valde, uz īrnieka pieprasījumu, konstatē re-
monta nepieciešamību, kā ari tā apmēru un atļauj īrniekam pa
šam izdarīt nepieciešamo remontu uz namsaimnieka rēķina, at-
velkot remonta izdevumus no turpmākās īres maksas. Atvil-
kums nevar pārsniegt pusi no turpmāko mēnešu īres maksas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neklās? Vārdc Fi*-ksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski):*)
Pie 39. panta mēs balsosim par juridiskās komisijas
variantu, k»...

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atvainojiet,
Eirksa kungs, mēs esam pašlaik pie 38. oanta, Jūs
esat Pārskatījušies.

V. Firkss: Es atvainojos, esmu pārskatījies!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk neviens

pārlabojumus nevēlas iesniegt? Nobalsošanā nāk
38. pants ' '"ridiskās komisijas varianta redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 38. panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret juridiskās ko-
misijas variantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
juridiskās komisijas variantu nodotas 34 balsis, pret—
46 balsis, atturējies nav neviens. Atraidīts. Nobal-
sošanā nāk 38. pants sociālās,likumdošanas komisi-
jas varianta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
nar panta pieņemšanu šīs komisijas redakcijā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu so-
ci; lās likumdošanas komisijas varianta redakcijā.
Kas atturas no balsošanas, lūdzu pacelties. Balsoša-
nas iznākums: par 38. panta pieņemšanu sociālās li-
kumdošanas komisijas varianta redakciiā nodotas
45 balsis,, pret to — 11, atturējušies 12. Pants pie-
ņemts. 39. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Tālāk izīrējot

istabu bez mēbelēm, dzīvokļa īrnieks var ņemt līdz 20% virs
tās īres, kuru viņš pats, saskaņā ar šī likuma noteikumiem,
maksā namsaimniekam par attiecīgu istabu. Šo īri aprēķina,
dalot īres maksu par visu dzīvokli uz dzīvojamo istabu skaitu,
neierēķinājot apkalpotāju istabu.

Juridiskās komisijas variants. „20%" vietā likt ,,25%"."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksarņ.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski):*)

Mēs balsosim pie 39. panta par juridiskās komisijas
variantu, jotas vairāk atbilst īrnieku interesēm. Tas
nu saprotams, jums, mani kungi, sociāldemokrātiem,
atkal dos iespēju uzbrukt vācu frakcijai. Te nu es
gribētu atgriezties pie tā, ko teica Nikolajs Kalniņa

*) Runātāja atreferējums.
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kungs. Kādā sapulcē, kuru Nikolajs Kalniņa kungs
sauc par «vācu vēlētāju sapulci", ari es esmu bijis un
gribu jums pastāstīt, kā tur gāja. Viens no galve-
niem runātājiem šai «vācu vēlētāju sapulce" bij Mai-
zela kungs ļstipra jautrība). Kad Maizeļa kungs uz-
kāpa tribinā, viņu saņēma ar vētrainu priekrišanu,
lai gan viņš nebij vēl nevienu vārdu runājis. Vāciski
Maizeja kungs nekādā ziņā nav runājis (jautrība).
Ja nu Jūs tomēr pastāvat uz to, ka tā ir bijusi vācu
sapulce, tad Jūs varbūt atminēsaties, ka sapulce vien-
balsīgi pieņēma rezolūciju, lai nekādā ziņā neievestu
likumā cieši noteiktu reizinātāju. Tagad, kur ar Jūsu
palīdzību ir sasniegts taisni pretējais, Jūs pārmetat
citiem, ka tie nav pildījuši vēlētāju vēlēšanos. To-
mēr jūs, sociāldemokrātu kungi, ieņemat pavisam
citu redzes punktu nekā mēs, jo kamēr mēs prasām,
kas ir lietišķi attaisnojams, jūs spriežat tikai pēc sa-
vu vēlētāju jūtām un no demagoģiska redzes punkta.
Tāpēc jūs vairs neieņemat noteiktu stāvokli. Ko tad
jūs esat izdarījuši īres likumā tik svarīgā jautājumā
kā valsts un pašvaldības iestāžu nami? Jūs paši loti
labi zināt, ka lielais dzīvokļu trūkums izskaidrojams
tikai tā, ka valsts uzpērk ļoti daudz namus un izliek
īrniekus ārā. Bet kad mēs ienesām priekšlikumu, lai
aizsargātu īrniekus no izlikšanas, jūs balsojāt pret
to. Ar to jūs esat padarījuši visu īres likumu par ilu-
zorisku.

Kā nu ir patiesībā jautājums ar reizinātāju? Vis-
pirms jūs svinīgi pasludiniet, ka 25 ir augstākā nor-
ma un ka katrs augstāks reizinātājs ir īrnieku aplau-
pīšana. Bet pēc tam jūs paši kāpjiet līdz 35, un kad
nu nāk Nuroka un Fišmaņa kungs un sola 40, tad ari
jūs tam piekrītat. Tas nu ir tā kā vairāksolīšanā:
arvien pa 5 pieliek. (Skala jautrība.) Sola: 25 pir-
mo reiz! Kas sola vairāk? 35! Kas vēl? 40! Var-
būt, ka jums ir tendence ari vēl uz tālāku solīšanu
(jautrība) un nākošreiz varēs reizinātāju sadzīt līdz
60. (Ilga jautrība.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds 'Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

tautas vietnieki! Es nebūtu pie šī panta vārdu ņēmis,
? . ja nebūtu godātais iepriekšējais runātājs aizskāris te

kādu sapulci, kurā man bija tas gods uzstāties un ru-
nāt. Par to, kas tai sapulcē bija klāt un par ko tai
sapulcē runāts, par to varbūt nezin Firksa kungs, jo
viņš nebija klāt tai sapulcē, bet varbūt pateica par to
viņam viņa frakcijas .liders Šīmaņa kungs un citi,
kas bija tai sapulcē klāt. Tie jums varbūt pateiks vē-
lāk, ka tā bija gan vācu vēlētāju sapulce, kur vācu
frakcijas priekšstāvjiem, kuri Latvijas valsts pastā-
vēšanas piecu gadu laikā runāja aizvien vācu vēlē-
tāju vārdā, tiem tika pateikts, uz ko iziet vācu vēlē-
tāji un tas bija taisni tas galvenais, jo izrādījās, ka
šinī jautājumā sapulce bija pret tiem priekšlikumiem,
kurus vietējās vācietības priekšstāvji še ienes. Tai-
sni tie ir pret sociālām lietām un te šinī sapulcē ir
raksturīgi, ka vietējā vācietība sadalījās krasi divās
frontēs — turīgos namsaimniekos, rūpniekos, tirgo-
tājos un vietējo vācu nemantīgos slāņos. Tik radi-
kālā veidā izpaudās šīs nesaskaņas, ka vietējās vācu
konservatīvās grupas liders Šīmaņa kungs sapulces
beigās bija spiests retirēties. Es nebūtu par šo te-
matu runājis, ja man nebūtu bijis jārunā pret to de-
markācijas liniju, kuru vietējās vācietības liders šinīs
vēsturiskās dienās aizstāvēja un taisni tanī virzienā,
ka tā opozīcija, kura vēl zināmā mērā nav varbūt pa-
rādījusies, bet tomēr viņa rādīja, ka tā nepieder pie
tām vāciešu aprindām, kuras ir pret Latvijas demo-
krātisko republiku. Tā kā tās šaubas, tā zināmā neuz-
ticība Latvijas demokrātijai, kuru pa daļai esat ieli-
kuši jūs šai vācietības daļā, tā vietējā vācietība sāk
izzust un vietējā vācietība redz, kur ir Latvija un kas
ir šie viņas vācu priekšstāvji un redz, ka tā pozīcija,

kuru aizstāv Šīmaņa kungs un citi konservatīvi de-
putāti, tā nebūt nav visa vietējās vācietības pozicija
un it nebūt nedod iespēju runāt visas vācietības vār-
dā. Tā nav visu vietējo vāciešu interešu aizstāvē-
šana. Ja tas tā bija agrāk, tad tas tagad ir pārdzī-
vots, jo Latvijas demokrātiskā republikā ir ari citi
spēki, kuri var pieņemamāki būt vietējai vācietibai
un kas nebūt neapdraud viņai nepieciešamo nacio-
nālo kultūru tādos apmēros, kā to garantē viņiem
mūsu Latvijas demokrātiskā iekārta. Sociali-ekono-
miskā ziņā šo vietējās vācietības ruinēto nemantīgo
darba tautas daļu reprezentēs varbūt nākošās vēlē-
šanās citas grupas un ne šīs konservatīvās grupa_s,
kuras tagad to piecus gadus ir darījušas. Kam bus
taisnība, par to pārliecināsimies nākošās 1925. gada
vēlēšanās. Uz redzēšanos nākošās vēlēšanās
(smiekli)!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski) *)

Dievs redz visu — Cielēna kungs redz vēl vairāk!
Viņš redzējis pat,ka es neesmu bijis sapulcē un paliek
pie tam, ka tā bijusi vācu īrnieku sapulce. Nu, šai
..vācu īrnieku sapulcē" prezidēja Goerbera kungs,
Maizela kunga cilts biedrs. (Jautrība.) Lai kungi
redzētu, ka es patiešām šai sapulcē esmu bijis, tad
es jums pievedīšu Cielēna kunga runas beigas. Jums,
kungi, jāzin, ka Cielēna kungs šai sapulcē runāja vā-
ciski! (Skaļa jautrība.) Es vēl loti labi atminu tos
vārdus, ar kuriem Jūs, Cielēna kungs, beidzāt savu
vācisko runu. Pēc tam,kad Jūs daudz bijāt runājuši
par saviem «deitschen Briedern", Jūs teicāt: «Das
Wetter ist so scheen, was sollen wir hier im Zimmer
sitzen. "VVollen wir gehn an frische Luft an Dinakant
spazieren." (Nerimstoša jautrība.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī panta
vairāk neviens nevēlas? (Zālē jautrība.) Vārds Mai-
zelim. (Sauciens: «Vācu frakcijas liders!")

N. Maizels (Latgales Bunds, runā krieviski):*)
Firkss pārmeta sociāldemokrātiem demagoģijas dzī-
šanu, nostādīdams tam pretim savu lietišķību. Kādu
savas lietišķības paraugu viņš deva ar to, ka apgal-
voja, ka sapulce, kura klausās Maizei! vai Cielēnu,
nav vācu sapulce? Tie ir parastie «īsto" nacionālistu
vārdi. Tikai tāpēc, lai atmaskotu to lēto nacionali-
stisko demagoģiju, kuru mums te cēla priekšā Firkss,
ps ņēmu vārdu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārds Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Es nebūtu ņēmis vārdu, ja nebūtu
augsti godājamais Firksa kungs otrreiz uzstājies. Es
jūs ilgi neaizkavēšu. Es tikai godājamamFirksa kun-
gam gribēju pateikt sekošo: smiesies labāk tas, kas
smiesies pēdējais.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents M. Rozentāls: Es gan gribētu uzturēt
sociālās likumdošanas komisijas variantu, pēc kura
starpnieki mazāk pelna. Juridiskās komisijas vari-
ants paredz lielāku pelņu tālāk izīrētājiem. Tas ne-
būtu ieteicams, īpaši namsaimniekiem būtu jābalso
par sociālās likumdošanas komisijas variantu, jo viņi
starpīrniekus neieredz.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai otrs referents
vēlas vārdu? Nevēlas. Nobalsošanā nāk 39. pants
juridiskās komisijas varianta redakcijā. Es lieku ta-
gad pantu uz balsošanu juridiskās komisijas redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņem-
šanu juridiskās koimsijas varianta redakcijā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu šīs
komisijas varianta redakcijā. Kas atturas no balso-

*) Runātāja atreferējums.
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šanas? Nav. Balsošanas iznākums: par panta pie-
ņemšanu juridiskās komisijas varianta redakcijā no-
dotas 49 balsis, pret to — 35, atturējies nav neviens.
39. pants pieņemts juridiskās komisijas varianta re-
dakcija. 40. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Socialas likumdošanas komisijas variants. Par istabu

ar nepieciešamām mēbelēm, proti: galdu, gultu, kumodi vai
skapi, 3 krēsliem, mazgājamo galdu un logu aizkariem dzīvokļa
īrnieks var ņemt no apakšīrnieka līdz 50% virs tās īres, kuru
viņš pats, saskaņā ar šī likuma noteikumiem, maksā namsaim-

niekam par attiecīgu istabu.
Juridiskās komisijas variants. Par istabu ar nepiecieša-

mai^mēbelēm, proti: galdu, gultu ar matraci, kumodi vai skapi,
3 krēsliem, lampu, mazgājamo galdu un logu aizkariem, dzī-
vokļa īrnieks var ņemt no apakšīrnieka līdz 50% virs tās īres,
kuru viņš pats, saskaņā ar šī likuma noteikumiem, maksā nam-
saimniekam par attiecīgu istabu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
veļas? Es likšu 40. pantu juridiskās komisijas redak-
cija uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
panta pieņemšanu. Acīm redzot vairākums. Pants
pieņemts juridiskas komisijas redakcijā. 41. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas Jikumdošanas komisijas variants. Par vairāk

ka nepieciešamam mēbelēm noteicama maksa uz brīvas vieno-
šanas pamata, pie kam istabas īrnieks nav spiests maksāt par
mēbelēm, kuras viņš savā lietošanā nevēlas pieņemt. Uz vie-
nošanas pamata pieņemto mēbeļu lietošanu tiklab izīrētājs, kā
īrnieks, var uzteikt divu nedēļu laikā.

Juridiskās komisijas variants. Par vairāk kā nepiecieša-
mam mēbelēm noteicama maksa uz brīvas vienošanās pamata,
pie kam istabas īrnieks nav spiests maksāt par mēbelēm, kuras
pārsniedz 40. panta noteikto normu un kutas viņš savā lieto-
šana neveļas pieņemt. Uz vienošanās pamata pieņemto mē-
beļu lietošanu tiklab izīrētājs, kā īrnieks var uzteikt vienu mē-
nesi iepriekš."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
veļas? Es likšu pantu uz balsošanu juridiskās komi-
sijas redakcija. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņemšanu juri-
diskas komisijas redakcijā. Balsošanas iznākums:

par panta pieņemšanu 27, pret nav neviens, atturas
40. Atraidīts. Nobalsošanā nāk 41. pants sociālās
likumdošanas komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
to,_ kas ir par panta pieņemšanu šīs komisijas redak-
cijā. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
pantu. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par 41.
pantu sociālās likumdošanas komisijas varianta re-
dakcijā nodotas 49 balsis, pret nav neviena, atturas
21. Pants pieņemts. 42. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Par izīrētām gultas vietām īres maksas kopsuma nevar

pārsniegt 30% virs tās īres, kuru dzīvokļa īrnieks, saskaņā ar
šī likuma noteikumiem, maksā namsaimniekam par attiecīgu
istabu. Ja gultas vietu izīrētājs pats lieto līdz istabu, kurā
viņš izīrē gultas vietas, kad īres maksas kopsumā ieskaitāma
ari uz viņu krītošā maksas daļa."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Pants nāk uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras pie šī panta? Ari nav. Pants pieņemts vienbal-
sīgi. 43. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Izīrējot gultas vietu ar nepieciešamām mēbelēm, proti:

gultu, krēslu, galdu, vietu skapī, izīrētājs var ņemt no īrnieka
līdz 30% . virs 42. pantā noteiktās gultas vietas īres maksas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas. Es lieku pantu uz balsošanu. Kas būtu
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav.
Pants pieņemts vienbalsīgi. 44. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Par elektriskas strāvas un gāzes lietošanu apakšīrnieks

maksa dzīvokļa īrniekam samērā ar strāvas uri gāzes patēriņu,
piemērojoties vietējai noteiktai taksei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pants nāk uz
balsošanu. Kas būtu pret panta pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā debates tur-
pināt nākošo otrdien. Iebildumu nav? Nākošā sēde
otrdien, pulksten 5 pēc pusdienas. Turpināsies ne-
izspriestā dienas kārtība. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.20 vakarā.)

V. sesijas 13. sēde 1924. gada 20. maija.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs:
1. Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas piekrišanu

tiesas sprieduma izpildīšanai attiecībā uz deputātu
Kristapu Eliasu 406

2. Likums par telpu īri (2. lasījums):
M. Rozentāls, referents 408, 414, 417, 419, 420, 422, 425
E. Knopps, referents 408, 415, 418, 419, 421, 422, 425
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs)

407, 412, 416, 424
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) 407,

409, 416; 420, 421, 423
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) 411
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 417
E. Morics (sociāldemokrāts) 419
P. Berģis (demokrātiskais centrs) 426

3. Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos
(3. lasījums):

G. Reinhards, referents 428, 430, 431, 433, 437—442
G. Zemgals (demokrātiskais centrs) .... 428
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) . . 429, 436

E. Grantskalns (zemnieku savienība) .... 429
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) .... 431, 433
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) . 432
V. Sanders (kristīgā nacionālā savienība) . . 435
P. Ulpe (sociāldemokrāts) ' .... 435, 439, 442

4. Nākošā sēde . , , 444

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Turpināsies agrāk izziņota, vel neizspriesta die-
nas kārtība.

Ministru prezidents piesūtījis lūgumu dot Saei-
mas piekrišanu Rīgas apgabaltiesas spriedumu izpil-
dīšanai attiecībā uz Saeimas deputātu Kristapu Eli-
asu. Prezidijs liek priekšā nodot šo lūgumu deputātu
lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? No-
dots minētai komisjai.

Nākamais dienas kārtības p""kt< _— '' k llilļV
par telpu ī r i, 2. lasījuma turpinājums. Refe- ""
renti Rožcnfāīš' un Knopps. Caurskatīšanā nak V.
nodala — centrāla apkurināšana. Iebildumu pret
virsrakstu nav? . Virsraksts pieņemts. 45. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Par centrālo

apkurināšanu ņemamā maksa nedrīkst pārsniegt faktiskos ap-
kurināšanas iddevumus un sadalāma proporcionāli īrnieku un
namsaimnieka, kā ari viņa pārvaldnieka ieņemto telpu
tilpumam.

Piezīme. Apakšīrnieks par īrētās istabas vai gultas
vietas apkurināšanu (centrālo vai malkas) maksā
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proporcionāli ieņemto telpu tilpumam un apkurinā-
šanas faktiskiem izdevumiem. Par vannas ūdens
sildīšanu, ko lieto apakšīrnieki, ja viņu skaits pār-
sniedz vienu personu uz istabu,' dzīvokļa īrnieks
maksā sevišķu piemaksu pēc faktiskiem izdevumiem.

Juridiskās komisijas variants. Par centrālo apkurināšanu
ņemamā maksa nedrīkst pārsniegt faktiskos apkurināšanas
izdevumus un sadalāma proporcionāli īrnieku un namsaim-
nieka, kā ari viņa pārvaldnieka ieņemto telpu tilpumam.

Piezīme. Apakšīrnieks par īrētas istabas vai gultas
vietas ' apkurināšanu maksa proporcionāli ieņemto
telpu tilpumam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.

A."Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
W Augsti godātie deputātu kungi! 45. pants, piekura

mums pašlaik jāķeras, nosaka, ka par apkurināšanu
namsaimnieks, resp. īres komiteja, kura nodarbosies
ar apkurināšanu, var ņemt r»*> īrniekiem un talak no
apakšīrniekiem tikai apkurināšanas faktiskos izdevu-
mus. Tas varbūt izliksies taisnīgi un pareizi, ja pie
apkurināšanas būtu vajadzīgs tikai kurināmais ma-
teriāls, kas uziet pie apkurināšanas, malkas un koksa
veidā; bet ar koksu un malku nevar apkurinqt,
ja nav pašas ietaises, kura ir nepieciešama pie cen-
trālās apkurināšanas. Apkurināšanas ietaise ir
manta, kura ">'eder namsaimniekam,kuras dilšana ari
pieder nie apkurināšanas izdevumiem. Tapec butu
netaisnīgi, ja namsaimniekam šī apkurināšanas ie-
taise būtu jādod īrniekuc namu apdzīvotāju lietoša-
nā, nesaņemot nekādu atlīdzinājumu, ka pec šī panta
teksta iznāk, jo tas nosaka, ka jāaprēķina tikai tieši
faktiskie apkurināšanas izdevumi, t. i. par malku un
koksu. Šo pantu var iztulkot ta, ka dilšanas maksa,
par apkurināšanas ietaisi nav ņemama. Tas ir ne-
taisni, jo ne no viena nevar prasīt, lai viņš savu mantu
dod lietošanā bez jebkādas atlīdzības. Pie tagadē-
jāmīrēm dilšanasmaksa bij ierēķināta īre; tagad tur-
pretim īre ir normēta un par apkurināšanu ir nojteikts,
ka nevar ņemt vairāk nekā faktiskos apkurināšanas
izdevumus, tā tad kāda dilšanas norma acīm redzot
nav ierēķināta un namsaimniekam to nesedz. Bet
apkurināšanas ietaise taču dilst, pēc kāda laika viņa
taču ir jāatjauno. Katli izdeg apmēram par 5—6 ga-
diem. Katrā fabrikā, katra uzņēmuma aprēķina zi-
nāmu dilšanasprocentu, untāpēc ari šeit ir vajadzīgs
tāds dilšanas procents; citādi pamazam apkurināša-
nas ietaises nodilst, namsaimnieks savu mantu zaudē
un viņam par to nedod nekādu ekvivalentu. Tapec
būto pareizi, ka bez faktiskiem izdevumiem nam-
saimniekam lautu ņemt zināmu procentu par apkuri-
nāšanas ietaises dilšanu. Un man liekas, ka nebūtu
daudz, bet taisnīgi, ja šo procentu aprēķinātu uz 10%
par gadu. Par katru mašinu katrā fabrika — un te
mums ari ir darīšana ar mašinu — lieto parasti šo
10% dilšanas samēru. Tas, jāsaka, ir ļoti mērens,
jo uzmanīgi veikalnieki lieto parasti lielāku procentu,
parasti 15, 20%. Man liekas, ka 10% pļe apkurinā-
šanas ietaises būtu minimums, kuru varētu pieņemt.
Es tāpēc atrastu par pareizu, ja šinī 45. panta, kul-
iet runa par to, kādu maksu var ņemt par apkurinā-
šanu, pieliktu klāt pipildinājumu jauna nodalījuma
veidā: «par apkurināšanas ietaises lietošanu aprē-
ķināmi 10% gadā no tās vērtības."_ Protams šie
10% nāktu par labu namīpašniekam kā ietaises īpaš-
niekam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis. Vārds Purgalim.

k"\jt J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība):
Lļr Augstais nams! Šai 5. nodaļai ir virsraksts «cen-

v tralā apkurināšana", bet sociālās likumdošanas komi-
sijas varianta 45. pantā ir runa ne tik vien par centrā-
lo apkurināšanu,bet ari par apkurināšanu ar krāsnīm.
Te šī panta piezīmē iekavās stāv «centrālo vai mal-
kas". Te nav domāts tā, ka varbūt ari to centrālo
apkurināšanas ietaisi ar malku kurinātu, bet gan ir

domāta apkurināšana ar krāsnīm, kas ari butu jāno-
teic šinī nodaļā. Bez tam tanī paša sociālas lļkum-
došanaskomisijas varianta ir ari runa par silta ūdens
vannām. Te ir teikts: «Par vannas ūdens sildīša-
nu, ko lieto apakšīrnieki, ja viņu skaits pārsniedz 1
personu uz istabu, dzīvokļa īrnieks maksa_ sevišķu
piemaksu pēc faktiskiem izdevumiem." Tas ir 2
lietas, kuras nemaz nepieder pie šīs nodaļas. Ju-
ridiskā komisija jau sīki apsprieda šo jautājumu par
silto ūdeni vannām un varbūt ari_ citam vajadzībām,
un atrada, ka tas nemaz nav iespējams lielas dažādī-
bas dēl, kāda ir novērojama dažādos namos, kaut
kādi regulēt. Tas jāatstāj ka brīvas vienošanas
priekšmets, t. i. kā siltā ūdens jautājums, ta visa ap-
kurināšanas lieta, jaapkurināšana notiek arkrasmm.
Tādēļ man jāliek augstam namam priekša so_ 45.
pantu sociālās likumdošanas komisijas varianta at-
mest, bet pieņemt juridiskas komisijas variantu. Pie
tam es šinī pēdējā varianta ienesu nelielu redakcio-
nālas dabas pārlabojumu. Juridiskas komisijas va-
riantā pašās beigās teikts, ka ari viņa pārvaldnieka
ieņemto telpu tilpumam proporcionāli ir jāsadala ap-
kurināšanas izdevumi. Kas tas tāds nu ir par pār-
valdnieku? Tā kā iepriekš šī teikuma ir vārds «nam-
saimnieka", tad jādomā, ka šis pārvaldnieks ir nam-
saimnieka pārvaldnieks. Te acīm redzotdomats na-
ma pārvaldnieks, nevis namsaimnieka pārvaldnieks,
jo namsaimniekam nekāduparvaldnieku nevajaga un
ja viņam būtu kāds cits pārvaldnieks, tad tas te ne-
krīt svarā. Tāpēc es lieku priekša vardu «viņa"
strīpot un tā vietā likt vārdu „nama"._

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens nevēlas? Iesniegti divi priekšlikumi. Ar-
veda Berga priekšlikums:

45. pantā radīt jaunu nodalījumu ar šādu saturu:
„Par apkurināšanas ietaises lietošanu aprēķināmi 10%

gadā no tās vērtības."
Purgala priekšlikums.
Juridiskās komisijas varianta 5. panta strīpot vardu „viņa"

un tā vietā likt vārdu „nama". <-, /C'TrT
Lūdzu referentus dot atsauksmes.
Referents M. Rozentāls'. Berga kunga priekš-

likums, ka namsaimniekam pienāktos 10% no apku-
rināšanas ietaises vērtības par šīs ietaises lietošanu,
nav sociālās likumdošanas komisijā apspriests, bet
sociālās likumdošanas komisijas vārda man _ tomēr
būtu jāizsakās pret priekšlikumu. Tas nozīmētu ap-
mēram to pašu, ka īrniekam par krāsns lietošanupie-
nāktos maksāt namsaimniekam 10% no šīs krasus
vērtības. Bet īrnieks taču maksā jau īres naudu un
par krāsns lietošanu ari samaksāar attiecīgu dalu
no šīs īres naudas._ Tādēļ prasīt vel 10% no apkuri-
nāšanas ietaises vērtības par tas lietošanunamsaim-
uiekam būtu gan par daudz. Ta butu apslēpta veida
īres maksas paaugstināšana. Tapec šis priekšlikums
būtu noraidāms. Kas attiecas uz Purgala kunga
priekšlikumu, tad tas protams ir redakcionālas da-
bas, pret to nekas nebūtu ko iebilst, kaut gan sociā-
lās likumdošanas komisija nedomāja, ka pašam nam-
saimniekam vajadzētu parvaldnļeku, bet tas ir viņa
iecelts nama pārvaldnieks. Lādei ari to nosauca par
viņa pārvaldnieku. Protams, pret Purgala priekšli-
kumu citādi nekas nebūtu iebilstams. _

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas ļj
komisijas referentam. r>- | ļ

Referents E. Knopps: Kas attiecas uz Arveda
Berga priekšlikumu, man jāsaka, ka tas juridiska ko-
sisijā netika apspriests, kaut gan no principiela re-
dzes stāvokļa nekas nevarētu būt pretī. Grūti ir_ to-
mēr atrast tādu procentu, kurš līdzinātos apkurināša-
nas ietaises dilšanai. Tad tālāk attiecībā uz Purgala
priekšlikumu man jāsaka, ka tas ir redakcionelas da-
bas un pēc manām domām šim priekšlikumam varētu
piekrist.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vispirms Arveda Berga iesniegtais pārlabojums pie
45. panta:

radīt jaunu nodalījumu ar šādu saturu:
„Par apkurināšanas ietaises lietošanu aprēķināmi 10/ž

gadā no tās vērtības."
Es lieku tagad Arveda Berga priekšlikumu uz

balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas butu par Arve-
da Berga priekšlikumu. Balsošanas iznākums: par
Arveda Berga priekšlikumu nodotas 24 balsis. Tas
ir nepietiekošs skaits, šis priekšlikums atkrīt. Es
likšu tagad Purgaļa priekšlikumu

juridiskās komisijas varianta .45. panta strīpot vardu
„viņa" un tā vietā likt vārdu „nama"
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas butu pret
Purgaļa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošana nak
tagad juridiskās komisijas variants pie 45. panta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemša-
nu. Acīm redzot vairākums. Pants pieņemts juri-
diskās komisijas varianta redakcija. 46. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
Sociālās likumdošanas komisijas variants. Centrāla ap-

kurināšana jāizdara namsaimniekam, bet īrnieku vairākumam
tiesība ņemt centrālo apkurināšanu savasrokas uz _ koopera-
tīviem pamatiem, paziņojot par apkurināšanas pārņemšanu
namsaimniekam līdz 15. jūlijam.

Piezīme. Apkurināšanas maksu nevar bez atsevišķa
īrnieka piekrišanas prasīt vairāk, ka par vienu
mēnesi uz priekšu.

Juridiskās komisijas variants. Centrāla apkorinašana jā-
izdara namsaimniekam. Namsaimnieks līdz 1. jūlijam paziņo
īrniekiem, uz kādiem noteikumiem viņš uzņemas apkurināšanu.
Ja īrnieki šiem namsamnieka noteikumiem nepiekrīt, tad dzī-
vokļu īrnieku vairākumam ir tiesība ņemt uz savu solidāru
atbildību apkurināšanu, paziņojot par to, ka ari par saviem
apkurināšanas noteikumiem namsaimniekam un_ visiem īrnie-
kiem līdz 1. augustam. Ja līdz 1. augustam tāds paziņojums
namsaimniekam nav iesniegts vai panākta vienošanas ar
namsaimnieku, tad saimnieka noteikumi uzskatāmi par pie-
ņemtiem.

Piezīme. Apkurināšanas maksu nevar bez īrmeka pie-
krišanas prasīt vairāk, kā par vienu mēnesi uz
priekšu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīga nacionāla savienība):

Augsais nams! Sociālās likumdošanas komisjas va-
riantu pie 46. panta nevar pieņemt ta nenoteiktības
un neskaidrības dēķ Šisvariants nosaka, ka centrāla
apkurināšana jāizdara namsaimniekam, bet īrnieku
vairākumam ir tiesība ņemt centrālo apkurināšanu
savās rokās uz kooperativiem pamatiem, paziņojot
par apkurināšanas pārņemšanu līdz 15. jūlijam nam-
saimniekam. Ja šo variantu pieņemtu, tad iznāktu
tā, ka tiklab namsaimnieks, kā ari īrnieki gan gata-
votos uz centrālo apkurināšanu, bet neviens nezinā-
tu, ko otrs domā un ko otrs darīs. Pie tam visnepa-
tīkamākā stāvoklī būs namsaimnieks, jonezinās līdz
15. jūlijam, ko īsti darīs īrnieku vairakums, _ un līdz
tam laikam namsaimnieks tad nevarētu nekādus so-
lus spert kurināmā materiāla iegādāšanai, vai ari
spert citus soļus, kas vajadzīgi,_ lai nodrošinatu_ap-
kurināšanu. Tādu nenoteiktu stāvokli neveļas, jādo-
mā, ari īrnieki. Tāpēc gribot negribot bus jāpieņem
šis 46. pants juridiskāskomisijas varianta. Šis vari-
ants pietiekoši skaidri nosaka, kas jādara centrālas
apkurināšanas nodrošināšanai. Man ir tikai jāienes
pārlabojums, attiecībā uz termiņiem, kādi te noteikti
namsaimniekam, t. i. vispirms attiecība uz 1. jūliju.
Juridiskās komisijas variantā ir teikts, ka namsaim-
nieks līdz 1. jūlijam paziņo īrniekiem, uz kādiem no-
teikumiem viņš uzņemas apkurināšanu. Tas ir par
daudz īss termiņš. Pēc tagad pastāvošiem noteiku-
miem namsaimniekam ir jāpaziņo īrniekiem par cen-
trālās apkurināšanas noteikumiem līdz 15. augustam.
Tas ir daudz vairāk dzīvei piemērots. Iedomājaties,
kungi, kas viss jāizdara iepriekš, lai varētu pasacīt,
cik maksās apkurināšana. Nepietiek, ka aptaujājas,
kādas ir cenas par malku, koksu, torfu, vai citu kādu

kurināmo materiālu. Jānoslēdz līgumi, ka tas pienā-
kas īstenībā ņemot vienai racionālai saimniecībai, un
ari tad vēl, kamēr līgums nav izpildīts, kamēr kuri-
nāmais meterials nav piegādāts, skaidri nevar pasa-
cīt, cik izmaksās apkurināšana. Namsaimniekam ļr
tikai tad iespēja droši pasacīt, cik maksas apkurinā-
šana, ja viņš kurināmo materiālu ir jau iegadajjs,
ja viņam jau ir pieliekamās telpas materiāls iekša,
tad viņš zin, cik daudz viņš ir izdevis par materiālu,
tad viņš var ari izpildīt to, ko prasa 45. pants no viņa,
viņš var izrēķināt ta, ka viņš neņem vaļrak no īrnie-
kiem, kā materiāls ir izmaksājis! Tapec ar tādiem
īsiem termiņiem, kā 1. jūlijs mes te nevaram rīkoties.
Mums ir jāatstāj tas pats termiņš, kāds ir tagad liku-
mā — līdz 15. augustam. Tad tikai viņš var izkal-
kulēt, cik viņam šis materiāls izmaksa, kad ir atklā-
ta navigācija, kas dod iespēju noslēgt līgumus uz
koksu un uz oglēm. Pa jūniju un jūliju tad to ir ie-
spējams izdarīt, un es domāju, ka īrniekiem ari ne-
kādi zaudējumi no ta nevar celties, ja 1. juļija vieta
liek 15. augustu, jo tiklab namsaimnieks, ka īrnieks
ir ieinteresēti, lai centrālā apkurināšana tļktu izdarīta
pēc iespējas lēti. Visa centrāla apkurināšana ir pil-
nīgi kapitālistisks uzņēmums, tur vajaga iepirkt tad,
kad vislētāk dabū koksu, jo mums gribot negribot
būs jāpāriet uz koksa apkurināšanu. (Starpsauciens
pa kreisi.) Tad, kad bus iespējams no kuģiem pār-
vest. (Starpsauciens.) Jus jau neziniet cenas._ Jus
nevariet tās diktēt, šīs cenas nediktēs ogļu noņēmēji,
bet ogļu eksportētāji.. Mes negribam cenas diktēt
priekšā, mums cenas jāizzin, mes gribam, lai pec ie-
spējas lētāki mēs šos materiālus dabūtu. Ta tad va-
jaga prasīt, lai materiālu iepirkšana butu pec iespē-
jas lētāka un izdevīgāka, lai iepirktu tai laika, kad to
var vislabāk izdarīt pie rnusu apstākļiem, un nevis
pateikt, ka ir vajadzīgs līdz tam un tam laikam izda-
rīt visu kalkulāciju uz kādu varbūtību, pie kam dro-
šības nekādas nav. Dabiskas drošības jus nevariet
dot, bet jūs prasiet, lai apkurināšanu izdarītu pec ie-
spējas lētāki. Šāds termiņš— 15. augusts ir dzīves
vajadzība; jūs nevariet diktēt dzīvei priekša, jo tad
pati dzīve to grozīs un mums bus gribot negribot no
tā īsā termiņa jāatsakās, vai ari notiks pārestības,
ja namsaimineks būs materiālus iepircis_ dargak un
apkurināšana iznāks dārgāka. Viņam būs jāpieņem
kāda teorētiska cena, kura, varbūt, nesaskanēs ar
patiesību un notiks pārestība uz vienu vai otru pusi.
Tāpēc es lieku priekšā 1. jūnija vieta 15:augustu un
1. augusta vietā 1. semtembri. Ja namsaimnieks ra-
cionāli rīkosies, tad viņš būs tās ogles iepircis pec
iespējas izdevīgi, izlietojot kreditu vai ieguldot savu
kapitālu, ja viņam tāds būs. Kapitāls ir jāiegulda uz
visu apkurināšanas periodu, ka to ari dzirdējām ju-
ridiskā komisijā no sociālās likumdošanas komisijas
priekšstāvjiem. Neviens tam nepretojās. Tādi iz-
ņēmuma gadījumi, kad īrnieki nodibināšot apkuri-
nāšanas komitejas, būšot reti, jo īrniekiem nebūšot
interese pārņemt apkurināšanu savas rokas. Lai tā-
das intereses īrniekam nebūtu, tad vajaga dot iespē-
ju lēti materiālu iepirkt. Ja patiesība nevar notikt
saprašanās starp namsaimnieku un īrniekiem pec 15.
augusta, tad līdz 1. septembrim lietu var noskaidrot.
Tad vēl paliek viens mēnesis, kad īrnieki var paši
nodibināt apkurināšanas komiteju, kas te paredzēta
un var ņemt apkurināšanu savas rokas, jo īrnieki, ka
tas vairākkārt tika paskaidrots,_no paša sakta gala
negribot nodarboties ar apkurināšanu un nodarbojo-
ties ar to tikai tad, ja citas izejas neesot. Ka apku-
rināšanas komitejas racionāli darboties nevar, to
pierāda tas, ka šis likums nejauj no īrniekiem ņemt
vairāk par apkurināšanu uz priekšu kā par vienu mē-
nesi. Rets būs tāds īrnieks, kurš teiks: man ļr nau-
da. Es lieku uz galda par 6 mēnešiem, lai būtu ap-
grozības kapitāls materiāla iepirkšanai. Tapec Ir-
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niekiem, maksājot pa mēnešiem,itin dabīgi būs jā-
maksā tā cena, kura tanī laikā, kad koksu iepirks,
būs. Varbūt tas koks būs sauss, varbūt slapjš_ un
varbūt ar ledu un sniegu, jo jūs paši .variet novērot,
kas par tādām praktiskām lietām interesējas, kādu
koksu ved slikts saimnieks un kādu ved labs saim-
nieks. Tas, kas rīkojas racionāli, ved koksu no ku-
ģiem sausā laikā. Slikts saimnieks, kam ir viss vien-
alga, un sevišķi īrnieku komitejas ved no noliktavām
vai uzkraušanas laukumiem, kad kokss sasnidzis ar
sniegu, ledains. Viņu ņem pēc svara, samaksā un
priecājās: «Mēs tagad noteicam to apkurināšanu
paši". Redzat, dzīve iet citādu ceļu, nekā likumde-
vējs domā, ja viņš grib teorētiski likumu rakstīt un
nesaziņās ar praktisko dzīvi. Tāpēc es lieku priekšā
augstam namam vispirms atmest sociālās likumdo-
šanas komisijas Variantu tā nenoteiktības un ne-
skaidrības dēļ un pieņemt juridiskās komisijas vari-
antu pie šī panta, bet pirms nobalsošanas par šopan-
tu juridiskās komisijas variantā nobalsot par manis
priekšā liktiem pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

,, Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Te Purgaļa
JA kungs tēloja divus namsaimniekus: vienu tādu labu

' ļ\\ un mīlīgu, kurš laikā prot sagādāt koksu un kurināmo
materiālu un otru atkal — pēdējo nelieti, kurš koksu
un malku gādā tad, kad līst lietus un pastāv slikts
laiks, kurš koksu apgādā vēlu un par dārgu naudu.
Bet kāds tad ir Jūsu priekšlikums? Jūs liekat
priekšā galīgo termiņu noteikt līdz 1. septembrim,
t. i. lai īrnieks koksu gādā tad, kad apkurināšanas se-
sona jau ir klāt, kad līst un nāk sniegs, lai tad īrnieks
ved koksu mājā. Tādas ir sekas no Jūsu priekšli-
kuma un es Jūs saprotu, jo bez šaubām Jūs izejat uz
to, lai īrniekiem ņemtu iespēju pārņemt centrālo ap-
kurināšanu savās rokās, lai īrnieku novilcinātu tik
tālu, ka viņš vairs nespēj apkurināšanu pārņemt, ja
viņam būs jātaisa līdz 1. septembrim galīgais lēmums,
vai viņš apkurināšanu pārņem vai nepārņem. Pro-
tams, kur tad nu viņš var ņemt to materiālu, kad ma-
teriāla iepirkšanas laiks pagājis. Tad namsaimnieks
bus nostādīts daudz labvēlīgākos apstākļos, viņš va-
sarā būs iegādājis koksu un īrnieki ar viņu vairs ne-
varēs sacensties un būs jāpieņem tā cena, kādu nam-
saimnieks noteic, jo īrnieki būs nostādīti daudz neiz-
devīgākā konjuktūrā, tie nevarēs konkurēt ar nam-
saimnieku. Bet ja īrnieki varēs ari tai pašā vasarā,
teiksim jūlija mēnesī, kad ienāk kuģi un kad ir vis-
dzīvākā tirdzniecība ar apkurināšanas materiālu, iz-
devīgi nopirkt to, tad viņi apkurināšanas izdevumus
nositīs zemāk. Jūs gribat ņemt iespēju īrniekam va-
sarā kalkulēt apkurināšanas izdevumus, bet jūs to
viņam atļaujat darīt rudenī, kad nav vairs izdevīgi
iegādāties kurināmo materiālu, kad navigācijai bei-
dzoties jāiepērk tāds materiāls, kāds ir un par tādu
cenu, kāda, kuģniecības sesonai izbeidzoties, ir. Tā-
pēc īrniekam jādod iespēja darboties līdz pie cenu
noteikšanas tad, kad šos materiālus iepērk. Pur-
galakungs pareizi teica, ka materiālus iepērk jau
jūnijā un jūlijā. Tad slēdz darījumus uz malku un
koksu. Es pateikšu, ka tas notiek vēl agrāk. Līdz
ko atklājas plostošana, līdz ko sāk malka pienākt pa
ūdeņiem, upēm, tad jau uri gādīgs namsaimnieks
rūpējas par malkas iepirkšanu. Pat maijā, jūnijā un
jūlija jau katram namsaimniekam, kam ir centrālā
apkurināšana,_ ir jau noslēgti līgumi par malkas un
koksa piegādāšanu. Tā tad tas termiņš, kādu uz-
stādījusi sociālas likumdošanas komisija, līdz 15. jū-
lijam, ir pilnīgi pieņemams un iespējams. Tad jau
jabut skaidrība katram namsaimniekam, vai viņš pats
apkurinās, tāpat ari īrniekiem ir jābūt skaidrībā, vai
namsaimnieka noteikumi ir pieņemami vai ne. Jūnija

mēnesī, vai viņa otrā pusē ir jau zināmas tirgus ce-
nas par kpksu. Tad viņas ir visizdevīgākās, pēc tam
viņas vairs izdevīgākas nebūs. Namsaimniekam ir
iespējams pilnīgi noteikti pasacīt jūnijā vai jūlija sā-
kumā: «par tādu un tādu cenu es esmu ar mieru ap-
kurināšanu dot." Ari īrniekam ir jādod iespēja jau
tad, kad cenas ir visizdevīgākās, spriest, vai nam-
saimnieka uzstādītais aprēķins ir pieņemams vai ne.
Ja nebūtu pieņemams, tad īrniekiem ir jādod iespē-
ja ari izdevīgākā laikā iegādāties koksu un malku.
Tāpēc tas termiņš, kas ir paredzēts sociālās likum-
došanaskomisijas variantā — 15. jūlijs, ir pilnīgi pie-
ņemams. Ja lietu novilcina līdz 1. septembrim, tad
protams īrniekiem vairs nav iespējams runāt par ap-
kurināšanas pārņemšanu, jo tad apkurināšanu nāksies
pārņemt uz visneizdevīgākiem nosacījumiem. Tad
namsaimnieks varēs saskrūvēt apkurināšanas notei-
kumus loti augstu un īrniekiem ari nebūs iespējams
apkurināt lētāki, jo septembrī nav iespējams iegādā-
ties izdevīgi malku jeb ari koksu. Tad Purgala kungs
cēla iebildumuspret sociālās likumdošanas komisi-
jasvariantu tādēļ, ka še noteikts tikai viens pats ter-
miņš — 15. jūlijs, kad visiem rēķiniem jābūt skaidrī-
ba, turpretim juridiskās komisijas projekts paredz
2 termiņus: 1. jūliju un 1. augustu. Man liekas, tie
termiņi ir lieki un ienesīs tikai zināmas neskaidrības
un jucekli īrneku un namsaimnieku attiecībās. Ja
reiz īrniekiem ir tiesība līdz 15. jūlijam paziņot, ka
viņi ņem apkurināšanu savās rokās, tas nozīmē, ka
namsaimniekam līdz šim termiņam pašam jāparūpē-
jas darīt īrniekiem zināmu, kādi būs namsaimnieka
apkurināšanas noteikumi un pie tam viņam šie no-
teikumi jāliek īrniekiem priekšā tādi, ka lai tie vi-
ņiem būtu pieņemami, lai viņi būtu saskaņoti ar tir-
gus cenām. Jā viņi tādi būs, tad īrnieki ari nedomās
par apkurināšanas pārņemšanu savās rokās, jo pār-
ņemt to īrniekiem savās rokās nebūt nav tik izdevī-
gi. Namsaimniekam, kurš pazīst savu apkurināšanas
ietaisi, kuram pazīstami visi malkas un koksa pārde-
vēji, ir iespējams izdevīgāki iegādātes malku Un
koksu. Bet ja namsaimnieks ir bezkaunīgs, tad viņš
kaut gan lēti ir ieprcis malku un koksu, tomēr liek
maksāt īrniekam par apkurināšanu tādu maksu, kādu
īrnieks nav spējīgs samaksāt un īrnieks, iepirkdams
malku vai koksu ne pie pazīstama tirgotāja, bet pie
kura katra pirmā malkas tirgotāja, tomēr varbūt var
izkalkulēt apkurināšanu lētāki nekā namsaimnieks,
kas apkurināšanas materiālus Ir pircis daudz izdevī-
gāk. Tikai tādā gadījumā īrnieki ir spiesti pieprasīt
apkurināšanas pārņemšanu,kad namsaimnieks ir bijis
par daudz mantkārīgs. Ja namsaimnieks būs aprēķi-
nājis savus apkurināšanas izdevumus saskaņā ar tir-
gus cenām, es domāju, nevienam īrniekam nenāks
prātā ņemt uz sevis to klapatu un tās lielās pūles iz-
darīt apkurināšanu uz kooperatīviem pamatiem. Tā-
pēc es atrodu, ka sociālās likumdošanas komisijas
priekšlikums ļr pilnīgi pieņemams un saskaņots ar
dzīves prasībām.

^Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bergam. (7]ļ
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs): ,?

Jautājums par apkurināšanu un par apkurināšanas
komitejām,kuras paredz mūsu likums, ir viens no vis-
sarežģītakiem jautajumļem,ar kuru mums nāksies sa-
durties šo likumu dzīvē izvedot. Tas paredzēts jau
pastāvošos likumos un prakse nebūt nenorāda uz to,
ka šīs komļteļas strādātu visai labi. Es varu apgal-
vot, ka lielāka daļa no visiem strīdiem,.kas cēlušies
starp namsaimniekļem un īrniekiem, dibināti taisni uz
apkurināšanas jautājumu un ar komitejām, caurmērā
ņemot, īrnieki nebūt nav apmierināti. Ar tām loti
bieži gadās visādi strīdi, visādi pārpratumi, un ļoti
bieži lieta noiet pat līdz tiesai, ne tikai līdz civiltiesai,
bet pat līdz krimināltiesai. Jautājums ir loti sarežģīts,
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bet noteikumi, kas ir jaunajā likumā, lietu nebūt ne-
labo, tikai vēl pasliktina. Vispirms jāaizrāda uz tiem
jautājumiem, par kuriem bija domu starpības starp
abiem iepriekšējiem runātājiem, Nikolaju Kalniņa
kungu un Purgala kungu, t. i. jautājumu par termiņu.
Kalniņa kungs aizrādīja, ka 15. augusts esot pārāk
vēls termiņš priekš tam, kad namsaimnieks var pazi-
ņot īrniekiem savus noteikumus, uz kuriem viņš grib
namu apkurināt, jo tad īrnieki nevarētu vairs laikā
izšķirties, vai ņemt nama apkurināšanu savās rokās
vai ne. Kalniņa kungs aizrādīja, ka 15. augusts esot
pārāk vēls laiks kurināšanas materiāla iepirkšanai, jo
malka esot tad jau izpārdota u. t. t. Lieta tomēr nav
tāda. Ar malku turpmāk būs loti maz jārēķinājaspie
apkurināšanas vai ari nemaz nebūs jārēķinājas, jo tas
lielā mērā izpostītu mūsu mežus un nākošā ziemā
malka būs tik dārga, ka malkas apkurināšana nekādā
ziņā nevarēs sacensties cenas ziņā ar koksa apkuri-
nāšanu. Tā tad šis jautājums pilnīgi atkritīs un spē-
lēs tikai izņēmuma gadījumos lomu. Ja mēs runājam
par koksu, tad 15. augusts nebūt nav par vēlu, lai īr-
nieki varētu uz izdevīgiem noteikumiem iegādāties
koksu. Taisni augusta beigās un septembri koksu
ir visizdevīgāk! iepirkt un gluži vienkārši tāpēc, ka
tad koksa atvešanair vislētākā.Viņu atved gandrīzpar
velti, ja nu ne gluži par velti, tad pusi par velti. Tas
ir tāpēc, ka viņu atved no Anglijas. Mums ir tāda
izvedprece, koki, kuri prasa loti lielus kuģa tilpumus,
tā kā atpakaļ braucot katram kuģim ir pilnīgi nodro-
šināts lādiņš. Tāpēc kuģi šurpu brauc ļoti labprāt ar
koksa lādiņu, kas prasa mazāku tilpumu, un tāpēc
koksa lādiņiem ir zemas fraktis. Tā tad tai brīdī, kad
koku izvedums ir liels, kuģa fraktis no Anglijas, Beļ-
ģijas, Francijas un Vācijas ir lētas. Bet vislielākie
koku sūtījumi ir taisni rudenī, augusta beigās un sep-
tembra un oktobra mēnešos, kad visi koki ir savesti
un sazāģēti. Tad tālāk par navigācijas slēgšanu man
jāsaka, ka par to nav jābaidās, ka 15. augustā navigā-
ciju varētu slēgt. Ir dažas ziemas, kur navigācija ne-
maz netiek pārtraukta. Līdz 15. decembrim katrā ga-
dījumā navigācija netiek pārtraukta. Ar vārdu sa-
kot, augusts, septembris un oktobris ir tie mēneši, kad
vislielākā izdevība ir koksu lēti iepirkt, un tāpēc īr-
nieki nevar žēloties, ka viņiem 15. augusta termiņš
ir tāds, kas palaistu garām izdevību iegādāties lēti
kurināmo materiālu. Turpretim gan namsaimniekam
ir loti grūti, ja viņam jāizšķiras agrāk, kā līdz 15. au-
gustam, jo tad viņš izdevīgo konjunktūru nevar iz-
lietot. Ja noliksim termiņu uz 15. augustu, tad tas
ari nāks tikai par labu īrniekiem, jo līdz tam termi-
ņam īrnieki tāpat nevar iepirkt koksu un nevar ie-
pirkt tāpēc, ka viņiem nebūs naudas. Nama komite-
jas agrāk naudu nevar dabūt, un te vainīgs ir notei-
kums, kas izteikts 46. panta piezīmē, t. i. ka maksu
par pakurināšanu nevar prasīt vairāk kā par mēnesi
uz priekšu. Kurināšanas periods sākas-katrā ziņā ne
ātrāk par 15. septembri, pa lielākai daļai ar 1. oktobri.
Tā tad ātrāk par 1. oktobri nauda neienāks. Tikai
3., 4. un 5. oktobrī varēs sākt pirkt koksu. Tā tad
15. augustā komiteja nesāks rīkoties. Viņa nekādi
nevar sākt rīkoties agrāki, jo piezīme pie 46. panta
noliedz iepriekšējo maksāšanu. Un taisni tas traucē
nama komiteju darbu. Šis termiņš ir tas, par ko vis-
biežāk strīdas. Nama komitejas grib iegādāties visu
kurināmo materiālu jau augustā, septembrī, bet īr-
nieki nemaksā vairāk kā vienu mēnesi uz priekšu un
tad iestājas tas, par ko te runāja Purgala kungSj_ka
jāpērk kokss tad, kad viņš ir loti neizdevīgs pirkšanai,
kad conas uz viņu daudz augstākas. Koks tad ir jā-
pērk ziemā, kad tas ir sasalis un ari tad ne viss uz
reizi, bet pa mēnešiem, novembrī, decembrī līdz feb-
ruārim. Lūk, te ir iemesls un viens no galveniem ie-
mesliem, kāpēc nama komitejas nekādi nevar funkci-

onēt, t. i. viņas nevar iepirkt materiālu vairāk mēne-
šus uz priekšu, jo viņām nav naudas, par ko kurināmo
materiālu iegādāties. Tas ir galvenais kavēklis. Na-
ma komitejām kredita nekāda nav. Neviens uz kre-
ditu viņām nedos. Nezinu, vai starp nama komitejas
locekļiem atrastos kāds tik labs cilvēks, kas savus
personīgos kredītus izlietos nama komitejas labā ku-
rināmā materiāla iegādāšanai. Laikam tādu cilvēku
mēs nevarēsim iedomāties. Tāpēc būs jāpieņem, ka
nama komitejām kurināšanas materiāls būs jāpērk
pa mēnešiem un tanīs mēnešos, kad jau koksu ir ne-
izdevīgi iepirkties. Piemēram pagājušā gadā koksu
varēja pirkt septembrī par 54 rubli pudā, pat 52 rubli
pudā, bet janvārī, februārī bija jāmaksā 59 rubli par
pudu, bez tam viņš bij sasalis, sasnidzis, saturēja
daudz mitruma, un bij izgaisis kurināmais spēks, tā
kā viņš iznāca cenas ziņā par kādiem 25% pat 30%
dārgāks; bet faktiski viņš iznāca vēl daudz dārgāks,
tāpēc ka kurināšanas ziņā viņš bij daudz sliktāks;
tie, kas janvārī un februārī pirka, samaksāja 50 un pat
vairākas procentes dārgāk. Piezīmē pie 46. panta,
kāda viņa ir sociālās likumdošanas un juridiskās ko-
misijas variantos formulēta, slēpjas visa vaina un
visgrūtāk viņa būs sajūtama taisni namu apkurināša-
nas komitejām. Namsaimnieks vēl var kredītus da-
būt, koksa pārdevējs zin, ar ko tam ir darīšana, viņš
kreditēs to daudz maz, jo pa mēnešiem viņš cer savu
naudu pa dalām atdabūt. Bet namu apkurināšanas
komitejas uzņēmējs nekreditēs un nedos uz priekšu,
nepiegādās tām koksu. Tāpēc namu apkurināšanas
komitejām apkurināšanas materiāls būs jāpērk pa mē-
nešiem un tā nokļūs pavisam grūtos apstākļos kuri-
nāšanas materiāla apgādāšanas ziņā, kā to jau attē-
loja Purgala kungs un kā ari es jau mēģināju attēlot.
Tāpēc taisni namu komiteju labā piezīme būtu katrā
ziņā jāstrīpo. Tāds ari ir mans priekšlikums pie šī
panta.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta ne-
viens vārdu vairāk nevēlas? Pie 46. panta ir ie-
sniegti 2 priekšlikumi. Purgala priekšlikums:

juridiskās komisijas variantā, 46. pantā, „1. jūlija" vietā
"likt „15. augustu" un „1. augusta" vietā likt „1. septembri",
kā ari strīpot vārdu ..saimnieka" un tā vietā likt vārdu „nam-
saimnieka".

Bergs liek priekšā
46. pantā piezīmi strīpot.
Lūdzu referentus dot atsauksmi par iesniegtiem

priekšlikumiem. , ļ
Referents M. Rozentāls: Purgaļa kunga iebildumi y*f *

pie 46. panta sociālās likumdošanas komisijas redak-
cijā, kā liekas, dibinās uz pārpratumu. Viņš sacīja,
ka ar to termiņu, kāds te ir paredzēts — 15. jūliju,
būšot nezināšana tiklab pie namsaimniekiem, kā ari
pie īrniekiem. Slepus gādāšot kurināmo materiālu
kā'viens, tā otrs un beigās nezināšot, kurš apkurinā-
šot, būšot liela neskaidrība. Man šķiet, ka tāda ne-
skaidrība nemaz nebūtu saredzama sociālās likumdo-
šanas komisijas redakcijā. īrnieku vairākumam ir
tiesība pārņemt apkurināšanu savās rokās, paziņo-
jot namsaimniekam līdz 15. jūlijam. Pastāvošos no-
teikumos paredzēts, ka namsaimnieks paziņo īrnie-
kiem, vai viņš apkurinās un kā viņš apkurinās, līdz
15. augustam. Man liekas, ja namsaimniekam paziņo
īrnieki līdz_ 15. jūlijam, kaviņi pārņems apkurināšanu
savas rokās, kas var būt izdevīgāks? Tad atliek
namsaimniekam vai īrniekiem pietiekoši daudz laika,
lai sagatavotu apkurināšanas materiālu. Ja īrnieki
apkurināšanu pārņem savās rokās, tad viņi līdz 15.
jūlijam paziņo un namsaimniekam atliek no 15. jūlija
un nevis no 1. septembra, kā Purgala kungs projek-
tēja, pietiekoši daudz laika. Tāpēc tā redakcija, kuru
liek priekšā sociālās likumdošanas komisija, ir visiz-
devīgākā kā namsaimniekiem, tā īrniekiem. Ja īr-
nieki negrib apkurināt, tad saimniekam atliek laiks
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pilnīgi rīkoties, un ja īrnieki grib apkurināt, tad vi-
ņiem ir laiks, lai gādātu materiālu. Tapec iebildumi
nebūtu pamatoti. Tad attiecībā uz piezīmi. Tikpat
Purgala, kā Berga kungs aizrādīja: ja apkurināšanas
maksu nevar ņemt vairāk kāpar vienu mēnesi uz
priekšu, tas nostādīšot neiespējamā stāvoklī apkuri-
nāšanas komiteju. Ir savādi, ka namsaimnieki vai-
rāk interesējas par apkurināšanas komitejas intere-
sēm, nekā apkurināšanas komitejas pašas, jo īrnieku
priekšstāvji sociālās likumdošanaskomisijā apgalvoja,
ka pilnīgi pietiek, jaņem par vienu mēnesi uz priekšu.
Katrs īrnieks zin no saviem piedzīvojumiem, ka ir
grūti samaksāt, ja namsaimnieks pieprasa par 6 mē-
nešiem uz priekšu maksu par apkurināšanu. Ja īr-
nieku centrālā savienība izved centrālo apkurināšanu
un bieži vien lētāk, nekā namsaimnieks to var izda-
rīt, tad tas skaidri pierāda,ka šis noteikums, ka nevar
ņemt vairāk kā par mēnesi uz priekšu, ir vieta.
Tas ir liels atvieglinājums tiem īrniekiem, kurus nam-
saimnieki labprāt mēdz pamocīt, prasot, lai maksa
vai ,par pusgadu uz priekšu par visu apkurināšanas
sezonu. Tāpēc šī piezīme būtu jāuztur spēkā, lai īr-
nieki netiktu pārāk spaidīti no namsaimniekiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Vispirms man jāaizrāda uz
īr\ ,A to, ka sociālās likumdošanas komisijas variants ir vi-

sai nenoteikts, jopēc šī teksta iznāks, ka īrnieku vai-
rākums var uzņemties nama apkurināšanu ari tādā
gadījumā, ja namsaimnieka noteikumi ir pieņemami.
Viņien. ir dotas šīs tiesības, neskatoties uz to, kādi
noteikumi ir likti priekšā no namsaimnieka puses.
Tas nekādā ziņā nav vēlams, bet ir vēlams

^ laļ nam-
saimnieks pats apkurinātu namu, un tikai tāda gadī-
jumā, kad viņa noteikumi nav pieņemami, apkurinā-
šanu var uzņemties īrnieki. Tālāk, kas attiecas uz
Purgaļa kunga priekšlikumu, 1. jūlija vietā likt 15.
augustu, tad šis priekšlikums tika pārrunāts juridis-
kā' komisijā, bet viņu noraidīja, tāpēc es nevaru iz-
teikties par šopriekšlikumu. Kas attiecas uz Purgala
kunga priekšlikumu vārda «saimnieks" vieta likt
«namsaimnieks", tad šis pārlabojums ir tīri redakcio-
nelas dabas un bez šaubām ir pieņemams. Kas at-

. tiecas uz Berga kunga priekšlikumu piezīmi strīpot,
tad es par to nevaru izteikties, jo juridiska komisijā
tāds priekšlikums bija noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nāk
Purgala priekšlikums

46. panta „1. jūlija" vieta likt „15. augustu" un „1. augusta"
vietā likt „1. septembri"; strīpot vārdu ..saimnieka" un ta
vietā likt vārdu „namsaimnieka".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-
likumu. Par Purgala priekšlikumu nodotas 24 balsis.
Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk Arveda Berga priekšlikums

46panta piezīmi strīpot.
Es lieku tagad Arveda Berga priekšlikumu uz

balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšli-
kumu. Par priekšlikumu nodotas 23 balsis. Nepie-
tiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošana
nāk 46. pants juridiskās komisijas varianta redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņemšanu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pie-
ņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
46. panta pieņemšanu juridiskās komisijas varianta
redakcijā nodotas 45 balsis, pret to — 40, atturējies
nav neviens. 46. pants pieņemts juridiskās komisijas
varianta redakcijā. 47. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Ja īrnieku vai-

rākums nolēmis pārņemt nama centralapkurināšanu, tad apku-
rināšanas vadībai izvēlama komiteja no 3—5 locekļiem. Par
apkurināšanas komitejas izvēlēšanu un sastāvu jāpaziņo īres
valdei, namsaimniekam un vietējā iecirkņa policijai.
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Piezīme. 1. Namsaimnieka pienākums ir nodotapku-
rināšanu komitejai pilnīgā kārtībā visu apkurināšanas
ietaisi, kurināmā materiāla pieliekamas telpas, ka
ari apkurinātajā dzīvokli.

Piezīme. 2. īres valdes spriedumiem par apkurinā-
šanas ietaises un tās piederumu nodošanu apkuri-
nāšanas komitejai, jādod iepriekšēja izpildīšana.

Juridiskās komisijas variants. Ja īrnieku vairākums no-
lēmis pārņemt nama centrālo apkurināšanu, tad apkurināšanas
vadībai izvēlama komiteja no 3—5 locekļiem. Par apkurināša-
nas komitejas izvēlēšanu un sastāvu jāpaziņo namsaimniekam
un vietējai policijai.

Piezīme. 1. Namsaimnieka pienākums ir nodot ap-
kurināšanas komitejai pilnīgā kārtībā visu apkuri-
nāšanas ietaisi, kurināmā materiāla pieliekamās tel-
pasL kā ari apkurinātajā dzīvokli, ja agrāk apkuri-
nātajam ir bijis sevišķs dzīvoklis.

Piezīme. 2. Tiesas spriedumiem, par apkurināšanas
ietaises un tās piederumu nodošanu apkurināšanas
komitejai, jādod iepriekšēja izpildīšana."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
.). Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-/;'1

stais nams! Šī panta 1. piezīme prasa no namsaim-v
nieka, lai viņš apkurināšanas komitejai nodod pil-^ j
nīgā kārtībā visu apkurināšanas ietaisi, kurināmā
materiāla pieliekamās telpas, kā ari apkurinātajā dzī-
vokli. Bet janu namsaimnieks grib labi saimniekot,
lai varētu pec iespējas lēti apkurināšanu izdarīt, tad,
kā es jaupaskaidroju, viņam jārūpējas ne tik vien par
to, lai nolīgtu kurināmo materiālu, bet lai ari to pie-
gādātu, novietotu pieliekamās telpās. Kas tad nu iz-
nāktu, ja namsaimnieks būtu racionāli rīkojies un pie-
liekamās telpās jau sakrājis vajadzīgo kurināmo ma-
teriālu? Pa lielākai daļai koksu, ogles novieto pa-
grabos; saberot tās pa lūkām. Kas tad nu iznāktu,
ja īrnieku vairākums nolemtu pārņemt apkurināšanu
savās rokās? Tad namsaimnieks nemaz nevarētu tās
telpasīrnieku apgādājamiem materiāliem dot. Viņam
būtu pirms jāizved savs kurināmais materiāls no pa-
grabiem prom. Pagrabā bērt pa lūkām ir samērā
viegls darbs, bet ar groziem, kurvjiem vai kastēm
no pagrabiem ārā vilkt pa lūkām un vest prom un
pārdot, tas tačubūtu ļoti neproduktivs darbs, kas
sadārdzinātu šādā ziņā materiālu namsaimniekam un
bez šaubām viņam nodarītu zaudējumus. Ja nu nam-
saimnieks materiālus ir iepircis par piemērotām ce-
nām — un tā jādomā, ka viņš to darīs — ja nu nam-
saimnieks var pierādīt ar neapšaubāmiem pierādī-
jumiem, ka viņam pašam materiāls ir tik daudz iz-
maksājis, vai tad nebūtu pareizi un taisnīgi, ka tas
īrnieku vairākums, kurš ir nolēmis apkurināšanu pār-
ņemt savas rokās, pārņem ari iegādāto materiālu no
namsaimnieka par viņa paša cenu. Liekas, ka tā rī-
koties būtu pareizi. Tādēļ es pie šī 47. panta juridi-
skās komisijas variantā iesniedzu sekošu papildi-
nājumu: «Lieku priekšā pieņemt šādu papildu pie-
zīmi 3. Ja 1. piezīmē minētās pieliekamās telpās at-
rodas namsaimnieka kurināmais materiāls, tad dzī-
vokluīrniekuvairākumam, kurš uzņemas nama ap-
kurināšanu, jāpārņem šis kurināmais materiāls par
namsaimnieka paša cenu, atbidot solidāri par sa-
maksu." Tas saskanētu ari ar iepriekšējo pantu no-
teikumiem, kuri jau ir pieņemti attiecībā uz apkurinā-
šanu vispār. Es lūdzu augsto namu noraidīt sociālās
likumdošanas komisijas variantu, pieņemt juridiskās
komisijas variantu, bet pirms nobalsošanas par pašu
variantu lūdzu balsot par manu pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedani
Bergam.

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrsjT
Pļe 47. panta man ir priekšlikums radīt jaunu piezīmi,
pec skaita 4., ņemot vērā Purgaļa kunga iesniegto
3. piezīmi, ar šādu saturu: «Ja īrnieki ir uzņēmušies
nama apkurināšanu, tad viņi solidāri atbild par zau-
dējumiem, kas nodarīti namsaimniekam ar apkuri-
nāšanas ietaises un nama bojāšanu īrnieku komitejas
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vainas dēl." Lieta tāda, ka ar nama apkurināšanas
pārņemšanu savās rokās īrnieku komiteja pārņem
loti vērtīgo apkurināšanas ietaisi, kura reprezentē
loti ievērojamu kapitālu un ir loti ievērojama nama
sastāvdaļa. Panta 1. piezīmē ir noteikts, ka nam-
saimniekam jānodod komitejai apkurināšanas ietaise
pilnīgā kārtībā, tā kā to tūlīt var laist darbā. Bet
kāda garantija,kāda drošība ir nama saimniekam, ka
viņš šo savu ietaisi, savu kapitālu, kuru viņš nodod
svešās rokās, dabūs atpakaļ tikpat veselu, kā ir no-
devis? Loti viegli yar to bojāt, ar to nesaudzīgi ap-
ejoties. Tad namsaimnieks paliek sēžot ar sabojātu
apkurināšanas ietaisi. Piedzīt zaudējumus no katra
atsevišķa īrnieka ir loti grūti, tāpēc ir vajadzīga soli-
dāra atbildība no komitejas, kas rīkojas ar apkurinā-
šanas ietaisi. Parasti vienmēr ir tā, ka ja_kādam ir
rokā sveša manta, šai gadījumā apkurināšanas ie-
taise, tad viņš nerūpējas uzturēt to tikpat laba kār-
tībā kā pats īpašnieks. Ir zināms, ka ar svešu mantu
mēdz rīkoties nesaudzīgāki, ja nav tieša atbildība jā-
nes par saņemto mantu. Tāpēc vajaga būt ari kores-
pondējošam noteikumam, no otras puses, ka par ie-
taises bojāšanu namsaimniekam pretim atbild īrnieku
komiteja par visiem zaudējumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 47. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Purgala priekšlikums skan:

47. pantu papildināt ar sekošu jaunu piezīmi. Juridiskas
komisijas varianta piezīme trešā:

„Ja pirmā piezīmē minētās pieliekamas telpas atrodas
namsaimnieka kurināmais materiāls, tad dzīvokļu īrnieku vai-
rākumam, kurš uzņēmies nama apkurināšanu, jāpārņem šis
kurināmais materiāls savā rīcībā par namsaimnieka pašcenu,
atbildot solidāri par samaksu."

Tad tālāk Arveda Berga priekšlikums
papildināt 47. pantu ar 4. piezīmi.
„Ja īrnieki ir uzņēmušies nama apkurināšanu, tad viņi

solidāri atbild par zaudējumiem, kas nodarīti namsaimniekam
par apkurināšanas ietaises un nama bojāšanu īrnieku komitejas
vainas dēl."

Vārdu lūdz pie šīpriekšlikuma Arveds Kalniņš.
Vārds Arvedam Kalniņam.

1X Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
^/'godātie deputātu kungi! Priekšlikums, kuru iesnie-

dza Purgala kungs, pēc būtības būtu jāpieņem, jo
tiešām mēs nevaram prasīt, lai namsaimnieks, ja viņš
ogles vai citu kādu kurināmo materiālu agrāk ie-
pircis, sāktu ar to tirgoties, ja kurināšanu pārņem
mājaskomiteja savā rīcībā. Pareizāk būtu, jaiepirkto
kurināmo materiālu namsaimnieks nodotu mājas ko-
mitejai. Bet te nu atkal ir viena nelaime, ka galu
galā starp namsaimniekiem var gadīties tādi, kasšo
noteikumu cenšas izlietot ļaunprātīgi untie varētu
sadabūt fiktīvus rēķinus, kuros kurināmā cena tiek
uzdota augstāka, nekā tā bijusi pirkšanas brīdī. Lai
no tādām ļaunprātībām izvairītos, tad-priekšlikums,
kuru iesniedza Purgaļa kungs, būtu jāpapildina ar
vienu noteikumu, ka kurināmo mājas komiteja obli-
gātoriski pārņem tikai tai gadījumā, jacena, par kuru
namsaimnieks iepircis kurināmo materiālu, nepār-
sniedz koksa tirgus cenu pirkšanas brīdī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Arveda Kalniņa
iesniegtais priekšlikums skan: \

Purgala priekšlikumā starp vārdiem „pašcenu" un «atbil-
dot" iespraust vārdus „ja pēdējā nepārtn.iedz iepirkšanas brīža
tirgus cenas".

Lūdzu referentu atsauksmes par iesniegtajiem
priekšlikumiem.

nii7"4 Referents M. Rozentāls: Purgaļa kungs pie ie-
f priekšējā panta izteicās, ka tur noliktais_ termiņš,

1. jūlijs, esot pārāk agrs un ka tanī laikā vēl nezinot
ne namsaimnieks, ne īrnieki, kā izšķirties. Vajagot
tāpēc nolikt 15. augustu, un tad tikai varēšot sākt
gādāt kurināmo materiālu. Turpretim_ tagad Pur-
gala kungs apgalvo, ka līdz tam laikam, līdz 1. jūlijam,
namsaimniekamkurināmais materiāls būšot sagādāts,

ļ. ļKrāiumāSaeimas Stenografiskā
biroja Rlgl, Jikab» iett * U.

un tāpēc nu vajagot vēl piespiest apkurināšanas ko-
mitejas, lai viņas namsaimnieka sagādāto materiālu
saņemtu. Man liekas, ka starp šiem Purgala kunga
diviem priekšlikumiem ir zināma pretruna, un tapec
du.iiāju, ka šo priekšlikumu augstajam namam neva-
jadzētu pieņemt, jo loti var būt, ka namsaimnļeks uz-
rādīs kaut kādu fiktivu rēķinu par kurināma mate-
riāla iegādāšanu, un tad īrniekiem butu pec šī rēķina
jāsamaksā par kurināšanas materiāliem daudz dār
gāki. Lai īrnieku nepiespiestu to darīt, nevarētu pie-
ņemt šādu Purgala pārlabojumu, un tapec piezīme
būtu noraidāma. Kas attiecas uzBerga kunga priekš-
likumu par solidāro atbildību, tad tas pieņemts 46.
pantā. Tur ir vārdiņš «solidāri" iekša. Tātad šeit
otrreiz vairs nevajadzētu. Beidzot jāpiezīmē, ka visi
priekšlikumi pie 47. panta atkrīt un to nevar pieņemt
juridiskās komisijas variantā, bet gan jāpieņem so-
ciālās likumdošanas komisijas variants, jo mes jau
esam pieņēmuši 8. pantu, kurā ir noteikts, ka pil-
sētās un miestos nodibināmas īres valdes, kuram pie-
krīt īres un apkurināšanas lietās visu stndu izšķir-
šana starp īrētajiem un īrniekiem. Tātad esam jau
noteikuši, ka apkurināšanas lietaspiekrīt īres valdēm.
Tāpēc šeit būtu piemērots vienīgi sociālas likum-
došanaskomisijas variants. Tāpēc ari lūdzu augsto
namu pieņemt 47. pantu sociālās likumdošanas ko-
misijas variantā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam. -^t/'T

Referents E. Knopps: Purgaļa kunga priekšli-
kums juridiskā komisijā tika noraidīts, beļman šķiet,
ka ar Arveda Kalniņa iesniegto papildinājumu vļņš
būtu pieņemams, jo ari apkurināšanas komitejai butu
tikai izdevīgi pārņemt par vidus un tirgus cenām ku-
rināmo materiālu, kuru ir iegādājies namsaimnieks.
Kas attiecas uz Arveda Berga kunga priekšlikumu,
ka īrnieki solidāri atbild par apkurināšanas ietaisi, ja
tā ir pārņemta no īrnieku vairākuma, tad man liekas,
ka šis jautājums jau ir izšķirts 46. panta,_ jo tur ir
teikts, ka īrnieku vairākumam ir tiesība pārņemt uz
savu solidāru atbildību apkurināšanu u. 1.1. Skaidrs,
ka tādā gadījumā īrnieku vairākumsjau solidāri at-
bild par apkurināšanas ietaisi, un tadel šis priekš-
likums būtu nevajadzīgs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Arveda Kalniņa priekšlikums:

Purgala priekša likta piezīme starp vārdiem „pašcenu"
un „atbildot solidāri" iespraust vārdus „ja pedejā nepārsniedz
iepirkšanas brīža tirgus cenas".

Es likšu Arveda Kalniņa iesniegto priekšlikumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties_tos, kas ir par Arveda
Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,_ kas
ir pret Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Bal-
sošanasiznākums: par Arveda Kalniņa priekšlikumu
nodotas 43 balsis, pret to 43 balsis, atturējies nav ne-
viens. Pārbalsojams. Otrreizēja nobalsošana nak
Arveda Kalniņa priekšlikums —. iespraust Purgala
priekšlikumā starp vārdiem «pašcenu" un «atbildot
solidāri" vārdus «ja pēdējā nepārsniedz iepirkšanas
brīža tirgus cenas". Es likšu tagad Arveda Kalniņa
priekšlikumu uzbalsošanu un lūdzu paceltiestos, kas
ir par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret Arveda Kalniņa priekšlikumu:
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Balsošanas iznākums: par Arveda Kalniņa
priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 43, atturējies
nav neviens. Arveda Kalniņa priekšlikums pieņemts.
Nobalsošanā nāk tagad Purgala priekšlikums:

juridiskās komisijas varianta 47. pantu papildināt ar
sekošu jaunu piezīmi:

JPiezīme 3. Ja 1. piezīmē minētās pieliekamās telpās
atrodas namsaimnieka kurināmais materiāls, tad dzīvokļu
īrnieku vairākumam, kurš uzņēmies nama apkurināšanu, jā-
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pārņem šis kurināmais materiāls par namsaimnieka pašcenu,
atbildot solidāri par samaksu."

Šis Purgala priekšlikums papildinajams ar nupat
pieņemto Arveda Kalniņa priekšlikumu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par Purgala priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos,kas ir pret Purgala priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Nav. Balsošanas iznākums: par Purgala priekš-
likumu nodotas 46 balsis, pret — 43, atturējies nav
neviens": Priekšlikums pieņemts. Tagad nak nobal-
sošanā Arveda Berga priekšlikums

47. pantu papildināt ar piezīmi 4.:
„Ja'īrnieki ir uzņēmušies nama apkurināšanu, tad viņi

solidāri atbild par zaudējumiem, kas nodarīti namsaimniekam
ar apkurināšanas ietaises un nama bojāšanu īrnieku komitejas
vainas dēļ."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Berga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Arveda Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas.Balsošanas iznākums:
par Arveda Berga priekšlikumu nodotas 34 balsis,
pret — 2, atturējušies 46. Priekšlikums atraidīts.
Nobalsošanā nāk 47. pants juridiskāskomisijas vari-
antā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņem-
šanu šīs komisijas variantā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret. Kas atturas? Nav. Balsošanas iz-
nākums: par panta pieņemšanu juridiskās komisijas
variantā nodotas 42 balsis, pret — 47, atturējies — 1.
Atraidīts. Nobalsošanā nāk 47. pants sociālās likum-
došanaskomisijas variantā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pār panta pieņemšanu šīs komisijas vairantā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu,
šīs komisijas variantā. Beidzot es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par panta pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret
— 24, atturas 5. 47. pants pieņemts sociālās likum-
došanaskomisijas variantā. 48. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialas likumdošanas komisijas variants. Namsaim-

niekam resp. apkurināšanas komitejai kārtīgi jāved centralap-
kurināšanas izdevumu grāmata un uz pieprasījumu tā jāuzrāda
katram īrniekam vai īres valdei.

Juridiskās komisijas variants. Namsaimniekam vai viņa
vietniekam resp. apkurināšanas komitejai kārtīgi jāved cen-
trālās apkurināšanas izdevumu grāmata un uz pieprasījumu tā
jāuzrāda katram dzīvokļa turētājam vai tiesai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens pie
šīpanta nevēlas? Vārds Moricam.

E. Morics (sociāldemokrāts): Lieku priekšā
ievietot sociālās likumdošanas komisijas variantā
pēc vārda «namsaimniekam" vārdus «vai viņa viet-
niekam" . Tālāk abi varianti atšķiras ar to, ka soci-
ālās likumdošanas komisijas variantā paredzētas īres
valdes un juridiskās komisijas variantā tiesas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Mori-
ca priekšlikums skan:

„Likumā par telpu īri 48. pantā sociālās likumdošanas
komisijas variantu papildināt pēc vārda «namsaimniekam" ar
vārdiem „vai viņa vietniekam".

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentus iz-
teikties par iesniegto priekšlikumu.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisijas vārdā es atbalstu šopriekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Juridiskās komisijas vār-
dā es ari piekritu šim variantam, bet man šķiet, ka ir
aizmirsts ienest sekošu priekšlikumu. Sociālās li-
kumdošanas komisijas variants beidzamā rindā at-
ļauj īrniekam ieskatīties izdevumu grāmatā. Es liktu
priekšā ielikt vārdus «kā ari dzīvokļu turētājam", jo
bez šaubām ari namsaimniekam būtu tiesība ieskatī-
ties izdevumu grāmatā, jair tādi gadījumi, kad apku-
rināšanu ved apkurināšanas komiteja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms juridiskās komisijas variants pie 48. panta.

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par 48. panta pieņem-
šanu juridiskās komisijas variantā. Tagad es lūdzu
pacelties tos ,kas ir pret to. Beidzot es lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par panta pieņemšanu juridiskās komisijas
variantā nodota 41 balss, pret — 47, atturējies nav
neviens. Atraidīts. Nobalsošanā,nāk Morica priekš-
likums
sociālās likumdošanas komisijas variantu papildināt pēc vārda
^namsaimniekam" ar vārdiem „vai viņa vietniekam".

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Moricapriekš-
Iikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
to. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par
Morica priekšlikumu nodotas 56 balsis, pret — nav
neviens, atturas — 28. Priekšlikums pieņemts. No-
balsošanā nāk 48. pants sociālās likumdošanas komi-
sijas varianta pārlabotā redakcijā. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par panta pieņemšanu šīs komisijas
varianta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret to. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par panta pieņemšanu sociālās likumdošanas komisi-
jas varianta pārlabotā redakcijā nodotas 53 balsis,
pret nav neviens, atturas — 8. Pants pieņemts soci-
ālās likumdošanas komisijas variantā pārlabotā re-
dakcijā. 49. pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. Telpu tempe-

ratūrai namos ar centrālo apkurināšanu jābūt apkurināšanas
periodā ne zemākai par 14° R. dienā un 12" R. naktī.

Piezīme. Apkurināšanas perioda sākums un beigas
noliekamas pēc īrnieku vairākuma vēlēšanās.

Juridiskās komisijas variants. Telpu temperatūrai namos
ar centrālo apkurināšanu jābūt apkurināšanas periodā ne ze-
māki par 13° R.

Piezīme. Apkurināšanas perioda sākums un beigas
noliekams pēc dzīvokļu turētāju vairākuma vēlē-/ , !.\
šanās."_

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds PurgalinV»
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Šī

panta piezīme tiklab vienā, kā otrā variantā nosaka,
ka apkurināšanas perioda sākums un beigas nolie-
kams pēc īrnieku vairākuma vēlēšanās. Bet ar to
vairākums atkarībā no dažādiem apstākļiem varētu
mazākumam bieži vien pāri darīt. Es domāju, īrnie-
kiem būtu patīkamāki, ja viņi zinātu droši, ka viņu
īrētās telpas būs piemēram siltas, sākot ar 1. oktobri
un ka siltums būs vienmēr līdz 30. aprilim, to līdz
ieskaitot. Ir taču patīkami, kungi, jaskaidri zin, kad
tad nu notiks apkurināšana; tad viss nams tā apmē-
ram ierīkojas. Bet ja jāprasa vairākums: «jā, kad
tad jūs, kungi, vēlaties apkurināšanu", tad nu dažā-
das nejaušības piedzīvos, atkarībā no vecuma, atka-
rībā no tā, vai ir mazi bērni, vai pieauguši cilvēki,
vai apkurināšanas komitejai kurināmais materiāls
nav izsīcis, u. t. t., varbūt kurināšanas periods ir jāiz-
beidz nu, piemēram, jau apriļa vidū. Var notikt vis-
visādas lietas, par kurām te nemaz prātā tagad ne-
nāk ikkatram. Tāpēc es gan noteiktības un skaidrī-
bas nolūkā liktu priekšā šī 49. panta piezīmi izteikt
šādi: «Apkurināšanas periods sākas ar 1. oktobri un
beidzas ar 30. aprili." Tie termiņi ir piemēroti mūsu
apstākļiem, sevišķi mūsu klimatam. Tāpēc lūdzu paī-
so manu pārlabojumu nobalsot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Iesniegtais Purgaļa priekšlikums
skan:pantapiezīmijuridiskāskomisijasvariantāizteikt
šādi: >M iiit-iftlil

„Apkurinašanas periods sakas ar 1. oktobri un beidzas ar
30. aprili".ļLudzureferentusdotatsauksmes.

Referents M. Rozentāls: Purgaļa kunga priekš-
likums būtu noraidāms. Mēs nevaram izdot likumu
un pavēlēt, lai laiks būtu auksts tikai no 1. oktobra un
lai aukstums beigtos 30. aprilī. Pagājušā gadā pa
Jāņiem vajadzēja vilkt kažoku mugurā. Ja tāds laiks
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pastāv vairākas dienas, tad apkurināšana, vajadzīga.
Tāpēc piezīmes redakcija, kādu ir izvelējušas abas
komisijas, ir pieņemama. Purgala kunga iebildums
ir tāds, ka tās ģimenes, kuras ir bērni, velesies. lai
kurina, kurpretim tās, kur ir tikai pieauguši, nevelē-
sies kurināšanu. Uz to jāsaka, ka vispartaču ir pie-
ņemts lozungs par bērnu aizsardzību, ta ka liekas,
ka necelsies sevišķi strīdi šinī apkurināšanas lieta.
Lai izsargātu bērnus no saaukstēšanas un no slimī-
bām, tās ģimenes, kuram pašam gan nebūs bērnu,
tomēr pratīs vienoties ar tam, kuram ir bērni. Par
pašu apkurināšanu namsaimnieks nekādus zaudēju-
mus necietis, ja ari ta notiks agrāk par 1. oktobri un
vēlāk par 30. aprili. Par to viņam samaksas, ja īr-
nieki būs vēlējušies, lai namu apkurina. Tadeļ es
lieku priekšā pieņemt piezīmi tādu, kāda ta ir.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Līdzīgu priekšlikumu ju-
ridiskā komisija noraidīja. Nevaru izteikties par
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak
Purgaļa priekšlikums

juridiskās komisijas varianta 49. panta piezīmi izteikt
šādi: ..Apkurināšanas periods sakas ar 1. oktobri un beidzas ar
30. aprili."

m Lieku Purgaļa priekšlikumu uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. (Nik.
Kalniņš no vietas: «Viņam tuvāki sakari ar Dievu,
lai viņš parūpējās par laiku.") Par Purgala priekš-
likumu nodotas tikai 6 balsis. Nepļetiekošs skaits.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak 49. pants
juridiskās komisijas varianta redakcija. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par panta pieņemšanu juridiskas
komisijas variantā. Par panta pieņemšanu juridiskas
komisijas variantā nodotas tikai 17 balsis, nepietie-
košs skaits. Tas atkrīt. Nobalsošana nak 49. pants
sociālās likumdošanas komisijas varianta. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par panta pieņemšanu šiskomisijas
varintā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav.
Kas atturas? Ari nav. 49. pants vienbalsīgi pieņemts
sociālās likumdošanas komisijas varianta. 50. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Socialās likumdošanas komisijas variants. _ 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.

Juridiskās komisijas variants. Apkurināšanas komitejai ir
tiesība pieprasīt tiesas ceļā, lai izliek tos īrniekus, kuri attei-
cas maksāt viņu telpām piekrītošo daļu no apkurināšanas
izdevumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
.i $$ J. Purgals (kristīgā'nacionālā savienība): Šis

"$" 'pants tiklab vienas kā otras komisijas varianta dod
apkurināšanas komitejām tiesību ļzlikt īrnieku no
izīrētām telpām, ja īrnieks nemaksa uz viņa krītošo
izdevumu dalu par apkurināšanu. Juridiski tas ir pil-
nīgi neiespējami, ka varētu komitejai dot tiesības iz-
likt īrniekus ar tiesas piedalīšanos, jo īres līgums

9 taču ir jānoslēdz saimniekam ar īrnieku vai ari otrādi,
un nu nāk komileja _un nemaz neprasot ne namsaim-
nieku kā līguma slēdzēju, ne ari īrnieku, bet kāda
sveša persona ar tiesu prasa sveša līguma atcelšanu
un īrnieka izlikšanu no telpām. Vai jus, kungi, atro-
dat par veļamu, tādas normas ievest rnusu dzīve?
Attiecībā uz namsaimnieku šī Ijkuma 32. panta 15.
punkts paredzēja namsaimniekiem tiesību prasīt tāda
īrrieka izlikšanu, kas nemaksā uz viņa krītošo izde-
vumu daļu par apkurināšanu. Saprotams, ka tas ta-
gad ir mēģināts ne tikai uz pašu īri, bet ari uz apku-
rināšanas noteikumiem. Bet ja_nu dod tādas tiesības
komitejai, tad gan būtu jābrīnās. Tādu jauninājumu
gan nevarēs atzīt. Neviena cita likumdošana tam-

līdzīgas netas nav. Tāpēc es liktu priekša pantu pa-
visam strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Es lūdzu referentus izteikties.

Referents M. Rozentāls: Purgaļa kunga priekš- i "J ļ fy
likums nebūtu pieņemams tapec, ka ari tagad hdzši- j*r/
nējos noteikumos tāds gadījums pielaists, un ari tie-
sas prakse to ievēro. Bez tam Purgala priekšlikumam
nepiekritīs viņa kolēģis Berga kungs, kas sava laika
izdevis vēl bargākus noteikumus, kurus es atļaujos
nolasīt un kuri izdoti 1920. gada 23. jūlija. Tie skan:
«īrniekiem,kuri nepiekrīt vairākuma lēmumam apku-
rināšanas lietā, vai nav miera ar apkurināšanas mak-
sas daļu, kas krīt uz viņiem, jāiziet no dzīvokļa.pie
tam līdz apkurināšanas sezonas sakumam, neievēro-
jot uzteikšanas" termiņu:", Ja jau tāds jurists, ka
Berga kungs šai gadījuma ir atradis_ par vajadzīgu
šādus noteikumus izdot, tad jo vairāk 50. pants ir
derīgs šinī likumā, kuru mēs tagad izdodam. Te ne-
kas juridiski neiespējams nav, ja jau juristi ir toreiz
atraduši par vajadzīgu to izdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E.Knopps: Sociālās likumdošanasko-
misijās variants ir nenoteikts tāda ziņa, ka tur ir
teikts, ka jakāds no nama īrniekiem nepadodas īr-
nieku 'vairākumalēmumiem par centralapkurināšanas
maksu, tad uz apkurināšanas komitejas pieprasījumu
īres valde lemj par viņa izlikšanu no telpām. Mes
zinām, ka ari apkurināšanas komiteja var par apku-
rināšanu prasīt tikai saskaņa ar faktiskiem izdevu-
miem, bet pēc šī panta teksta iznāktu, ka butu jā-
maksā par visiem tiem izdevumiem, ko prasa komi-
teja un par to īres valde var izlikt īrnieku. Tas ir bez
šaubām neloģiski. Tādēļ man jāuztur juridiskas komi-
sijas variants.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vispirms Purgaļa priekšlikums

50. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgaļa priekš- ,

likumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Purgala
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Pur-
gaļa priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret — 53, attu-
rējies nav neviens. Priekšlikums noraidīts. Nobal-
sošanā nāk 50. pants juridiskas komisijas varianta.
Lūdzu pacelties, kas ir par panta pieņemšanu šīs ko-
misijas variantā. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsoša-
nas. Nav. Balsošanas iznākums: par — 37, pret —-
48. Noraidīts, Nobalsošana nak 50. pants sociālas
likumdošanas komisijas varianta. Ludzu pacelties,
kas ir pret to. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznā-
kums: par panta pieņemšanu sociālas likumdošanas
komisijas variantā nodotas 55 balsis, pret to nav ne-
viens, atturas 29, pants pieņemts. Nobalsošana nak
likums par telpu īri 2. lasījuma visa visuma... (Re-
ferents M. Rozentāls: «6. pants atlikts.") Referents
aizrāda, ka atlikts 6_. pants. Mes atgriežamies

^
pie

pirmās dalās vispārējo noteikumu 6. panta. Ludzu
nolasīt šī panta tekstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Sociālās likumdošanas komisijas variants. Par si hkuma

22.-29., 36., 39.-43., 45., 48. un 49. pantu noteikumu pārkāp-
šanu, kā ari par 32. panta II. nodalījuma b, d un e punktos
paredzēto tiesību izlietošanu īres valdes vai īrnieka maldinā-
šanas nolūkā, vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem,
vai arestu līdz 3 mēnešiem, vai ar abiem šiem sodiem kopā.

Juridiskās komisijas variants. Par šī likuma 22,, 23., 24,
25., 26., 29. un 36. (2. piezīme) panta noteikumu pārkāpšana, ka
āri par 48. panta noteikumu neizpildīšanu, vainīgie sodāmi ar
naudas sodu līdz 500 latiemvai ar arestu līdz 3 mēnešiem, vai
ar abiem šiem sodiem kopā, bet par 49. panta noteikumu tīšu
pārkāpšanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem."

T4*
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens ne-
vēlas?VārdsPurgalim.J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

! stais nams! Man šķiet, kavisi tie sodi, tiklab naudas
' sodi, kā ari aresti 6. panta pievesto šī likuma pantu

pārkāpšanasgadījumā ir par daudz bargi. Jurndiskā
komisija jausociālās likumdošanaskomisijas varianta
paredzētos sodus mīkstināja, bet ar to mums na.v lī-
dzēts. Ja nu namsaimniekus gribētu tā vajāt, kā tas
šinī likumā ir noteikts, vai kāda ir dota iespējamība
ar šo likumu, tad nu būtu varbūt par niecīgu likum?
neizpildīšanu viņi jābāž aresta namā, un ne visiem
namsaimniekiem ir paredzēti vietnieki vai namu pār-
valdnieki. Tikai juridiskām personām, kam pieder
nami, ir pārvaldnieki atļauti: valstij, pašvaldībām,
organizācijām, bet ja fiziskās personas sabāztu are-
sta namā, tad pārvaldnieka ari nebūtu un jūs jau zi-
niet, ja pārvaldnieka ari nav, tad kārtības nebūs un
nevar būt. Nu jums ir izvēle, vai nu nodrošināt sev
kārtību, vai likt namsaimniekus ar šo skarbo soda
pantu bieži arestā. Es likšu priekšā vispirms jau
pieņemt juridiskāskomisijas variantu šim 6. pantam
un tad bez tam vēl ievest juridiskās komisijas vari-
antā tādu pārlabojumu: izteikt pantu šādi: «Par šī
likuma 22., 24., 29., 36. panta 2. piezīmes, 48. un 49.
panta neizpildīšanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu

p. ne pāri par 500 latiem." Juridiskā komisija ari jaupa-
] redzējusi divējādus noteikumus savā variantā, uz-

skaitot paredzētos sodus par noteikumu tīšu pārkāp-
šanu un par pārkāpšanu. Ar ko izšķiras pārkāp-
šana no tīšas pārkāpšanas, to ari juridiskā komisija
nevarēja skaidri pasacīt. Pietiek konstatēt pārkāp-
šanu. Es liktu priekšā «neizpildīšanu". Tas ir skai-
drāks jēdziens. Ja kāds neizpilda šo likumu un ja
grib sodīt, tad lai maksā naudas sodu ne pāri par
500 latiem. Ar tagadējiem noteikumiem par telpu īri
vienā otrā gadījumā paredzēti skarbāki sodi. Bet es
nezinu, vai daudzos gadījumos iekšlietu ministru
kungi sodījuši ar arestu. Ir gan uzlikti vienam otram
namsaimniekamlabi sajūtami naudas sodi, līdz 50.000,
par kuriem bija ziņots «Policijas Vēstnesī", bet ka
būtu jāiziet uz to, lai namsaimniekus sadzītu aresta
namā, tādas tieksmes mēs nekur neesam novērojuši
pie iekšlietu ministriem, kuriem bija dota vara admi-
nistratīvā kārtā sodīt. Es te nepakavēšos daudz pie
katra panta atsevišķi, bet jāsaka, ka ir daži tādi panti,
par kuriem sodīt nevarēs. Piemēram, sociālās likum-
došanas komisijas 45. pants par apkurināšanas izde-
vumu noteikšanu. Ja uzdod apkurināšanas izdevu-
mus, kuri uz vienu santimu nesaskan ar likuma pra-
sījumiem, tad arestā iekšā." Sakiet, paši, kas daudz
maz ar tirdzniecību un veikaliem nodarbojas, vai jūs
variet tā nopirkt un pasacīt: «es tik daudz maksāju
par kurināmo materiālu un vairāk nevienu santimu."
Uzskati var būt dažādi, namsaimniekam var būt pa-
reizs uzskats, ka jāpieskaitaklāt vēstules porto par
5 santimiem. Tas var būt par iemeslu, ka namsaim-
nieku iegrūž aresta namā. Redzat, tik traki varbūt
nebūs, bet ja jau sodu likumu raksta, tad kriminālisti
mēģina gan lietu precizi noteikt un dod ar to iespēju
vainīgo ķert tā, ka tas nespēj izbēgt; bet ja mēs tā
pavirši sarakstām pantus un tiem dodam sodu pantu
nozīmi, tad to gan nevar, un es nezinu,ko kriminālisti
teiks, ja 'mēs šos pantus «iefušējam" sodu likumu
kodeksā. Man šķiet, ka tas nemaz nesaskanēs ar
mūsu kriminālistu nolūkiem, jo pašlaik ir domāts ra-
dīt jaunu kriminālkodeksu, kur precizi tiktu noteikts,
ko vajāt; bet šinī gadījumā nezinās, ko vajāt, bet
vajāt grib, un vēlāk nožēlos, ka uz ātru roku radīja
tādus sodu pantus. Tāpēc es lieku priekšā šo pantu
pieņemt juridiskās komisijas variantā, bet iepriekš

nobalsošanas par pašu pantu likt uz nobalsošanu šo
manu pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
Bergam.

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Ir taisnība manam priekšrunātājam, ka 6. pantam,
sodu pantam, nav īsta vietā šinī likuma, jo šis likums
taču regulē civilattiecības starp īrniekiem un namsaim-
nieku. Tīri civilas attiecības, kuras var realizēt ar
civiltiesas palīdzību. Tur sodu noteikumiem nav
vietas. Ir novecojies ieskats, ka civilprasību izpildī-
šanu vajadzētu nodrošināt ar kādiem sodu likumu no-
teikumiem. Agrāk bija tāda kārtība

^
piemēram, pie

vekseļiem: kad kādu vekseli protestēja, tad nemak-
sātāju sēdināja cietumā, bet tas nemaz nebija vaja-
dzīgs, jo mēs zinām, ka vekseļus katrs kārtīgs cil-
vēks ari tagad maksā. Tā tad izrādās, ka sodi pie
civilprasību nokārtošanas nav derīgi un tie nav de-
rīgi ari šinī likumā, jo te ir runa par civiltiesībām.
Par to jau runāja Purgaļa kungs, bet sevišķi uzkrī-
toši šie sodi ir pie dažiem pantiem, pie kuriem es tu-
vāk uzkavēšos. Piemēram sods, kāds ir minēts 6.
pantā, ir attiecināms ari uz tiem, kuri pārkāpj 23. pan-
tu, t. i. namsaimnieks bez dibināta iemesla nevar at-
teikties izīrēt 1. pantā minētās svabadās telpas, ja tās
atrodas lietojamā stāvoklī. Priekš kam tas sods vaja-
dzīgs? Es nevaru atteikties izīrēt pirmajam īrnie-
kam, kas pie manis nāk. Ja līgums ir noslēgts, tad
priekš kam te ir vajadzīgs sods? Tad jau var iznākt
vienkāršs kuriozs. Piemēram pārpratums iznāk tādā
kārtā, ka kāds atnāk pie namsaimnieka un saka:
«lūdzu, izīrējiet man dzīvokli". Namsaimnieks pasa-
ka: «es esmu jau izīrējis dzīvokli agrāk", bet viņš
pasaka: «es tomēr esmuagrāk bijis pie jums, jūs man
neesiet toreiz dzīvokli izīrējuši; lūdzu, nāciet arestā".
Tā var iznākt vienkārši pārpratumi un šantažs, ja
paliek sodu noteikumi. Pēc tiem nav ari nekādas va-
jadzības. Te ir civilattiecības slēgtas starp namsaim-
nieku un īrnieku, kas pirmais atnācis un teicis: es
gribu īrēt dzīvokli". Gluži tas pats un dažā ziņā pat
ļaunāki ir ar 25. pantu, kurš nosaka, ka sakarā ar tel-
pu atstāšanu, tālāk izīrēšanu u. t. t. nevar ņemt ne-
kādu atlīdzību virs īres normas, kāda šinī likumā no-
sacīta. - Še visiem pārpratumiem durvis un logi ir
vajā. Ņemsim piemēram gadījumu, ka īrnieks ievel-
kas dzīvoklī, kuru viņš no namsaimnieka īrē, bet pie
tam pats uz sava rēķina taisa remontus. Viņam ne-
patīk dzīvoklis varbūt tādā stāvoklī, viņš grib košāku
dzīvokli un ņem un to tādu iztaisa. Pēc tam viņš var
iet pie namsaimnieka un sacīt: «Redzi, es esmu labo-
jumus ienesis, tu esi paņēmis kaut ko virs īres, sa-
maksā par to". Namsaimnieks nobīstas un samaksā,
bet ar to nepietiek: viņš vēl dabū kā sodu arestu par
to it kā būtu gribējis paņemt kādu lieku maksu par
dzīvokļa atdošanu. Te visas durvis un logi ir vaļā
pārpratumiem un var notikt visādi šantaži. Tas pats
jāsaka par 26. pantu, kuru mēs pieņēmām sociālās li-
kumdošanas komisijas variantā, t. i. ka īrniekam ir
tiesība lietot visus mājas piederumus. Ja viņam uz
to ir tiesības, tad viņš var ari viņus lietot. Priekš
kam te ir vajadzīgs sods namsaimniekam? Te ir
civilattiecība, kuru var ar dzīvokļu valdes palīdzību
nokārtot. Var noskaidrot savas tiesības uz kādu
zināmu ērtību, piemēram, uz pagrabu, vai
pieliekamo kambari pie dzīvokļa un tad to
dabūs. Priekš kam vēl sods namsaimnie-
kam? Ja kādi dzīvokļa piederumi jau ir lietoti un
namsaimnieks tos patvarīgi atņēmis, tad tur atkal ne-
kādi sevišķi soda noteikumi nav vajadzīgi. Priekš
tam mums ir parastie sodu likumi, kuri par patva-
rību draud ar zināmu sodu. Nekādi atsevišķi sodi
nav vajadzīgi. Ja nu nepieņemtu Purgala kunga
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priekšlikumu, kurš augstam namam ir zināms, tad
katrā ziņa es lūdzu pieņemt manu priekšlikumu, kas
strīoo mazākais- tos trīs pantus no 6. pantā uzskaitī-
tiem, kur sods nekādā ziņā nav vietā un var izsaukt
tikaļpārpratumus, proti, 23., 25. un 26. pantus, kurus
es lūdzu no 6. panta strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Pie 6. panta iesniegti divi priekš-
likumi. Purgala priekšlikums

Likumā par telpu īri juridiskās komisijas varianta 6. pantu
izteikt šādi:

„Par šī likuma 22., 24., 29., 36. panta 2. piezīmes, 48. un
49pantu neizpildīšanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu ne
augstāku par 500 latiem."

Arveda Berga priekšlikums
Likumā par telpu īri juridiskas komisijas variantā 6.

pantā strīpot 23., 25. un 26. pantus.
Lūdzu referentus izteikties par iesniegtiem

priekšlikumiem.
'\Ļ[l\ Referents M. Rozentāls: Uz iebildumiem pie šī
; Ipanta man jāatbild Purgala kungam, ka ari iekšlietu

ministrija ir atradusi par vajadzīgu tomēr sodīt nam-
saimniekus ari ar arestu. Te man ir daži gadījumi,
uz kuriem esmu uzdūries laikrakstos. Ir viens ziņo-
jums: «Par spekulatīvu īri iekšlietu ministrs sodījis
namīpašnieku Pēteri Sprukste, Elizabetes ielā 91'93
ar 1000 latiem vai 3 mēnešiem aresta." Tad par spe-
kulāciju ar istabu izīrēšanu sodīta Anna Frišfeld, Ma-
tisa ielā 28 ar 20 latiem un kādi citi divi ar 10 latiem
katrs; tiem aresta nav. Tālāk par svabadu dzīvokļu
nepieteikšanu policijai un par sevišķas atlīdzības pie-
prasīšanu no īrnieka, sodīts Pauls Romāns, Romanova
ielā 62/66 ar 400 latiem vai 2 mēnešiem aresta. (Pauls
Kalniņš no vietas: «Labais ministrs.") Tālāk iekš-
lietu ministrs sodījis M. Rutkovsku, Dzirnavu ielā,
ar 200 latiem vai 1 mēnesi aresta, ari par to, ka no
īrniekiem, no dzīvokļu meklētājiem bez īres maksas
pieprasījis vēl sevišķu atlīdzību par remontu, no vie-
na 15.000 un no otra 10.000. Tā tad ari iekšlietu mi-
nistrija, kuru nevar uzskatīt par lielu ienaidnieku
namsaimniekiem, tomēr atradusi par nepieciešamu
sodīt ari ar arestu namsiamniekus. Acīm redzot ap-
stākļi ir tādi, ka citādi nevar, ka spekulācija ir pārāk
liela un tāpēc jāķeras pie tādiem līdzekļiem. Izejot
no tā, ka tas ari līdzšinējos noteikumos ir paredzēts,
sociālās likumdošanas komisija atzina, ka tas būtu
paturams ari šinī likumā. Tad attiecībā uz priekšli-
kumu, strīpot dažus pantus no šī likuma, man jāiz-
sakās pret to, jo vispārējās debatēs man nācās jau
norādīt starp citu, ka namsaimnieki ir tie, kas katrā
gadījumā centīsies likumu pārkāpt. Vai tad nu mēs
varētu ar savu lēmumu šeit augstā namā pateikt
namsaimniekiem: pārkāpjat vien noteikumus, jums
cits nekas nedraud, kā tikai niecīgs naudas sods.
Es domāju, ka tas ir nepielaižami, jāpanāk tas, lai ari
namsaimnieki būtu apzinīgi un izvairītos no tādiem
pārkāpumiem. Tāpēc es lūgtu pieņemt pantus so-
ciālās likumdošanas komisijas variantā. Tad vēl lie-
ku priekšā izdarit attiecīgu pārlabojumu šinī pantā,
proti, tāpēc ka 32. pants ir pieņemts juridiskāskomi-
sijas redakciiā. lieku priekšā strīpot vārdus sākot ar
.. nodalījuma b. d un e punktos" tā vietā liekot .,7.,
10. un 11. punktos". Tā tad skanētu šādi: „kā ari
32. pantā 7., 10. un IT. punktos paredzēto tiesību
izlietošanu īres valdes vai īrnieka maldināšanas nolū-
kā, vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem,
vai arestu līdz 3 mēnešiem vai ar abiem sodiem
kopā".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Purgala kunga priekšli-
kumam varētu piekrist. Kas attiecas uz sociālās li-
kumdošanas komisijas variantu, tad vispirms man
jāziņo sekošais. Pēc sociālās likumdošanas komisi-

jas varianta sodāmi ari pārkāpumi, kas attiecas uz
36. pantu. 36. pantā starp citu iet runa par to, ka
īres nevar pārsniegt zināmu normu. Tad iznāk ta,
jakāds īrnieks maksātu lielāku īri, nekā noteikts 36.
pantā, tad ari īrnieks pēc sociālās likumdošanas ko-
misijas varianta varētu tikt sodīts. Pēc šī varianta
ir pavisam aizliegts ņemt vai maksāt īri, kas pār-
sniedz zināmu normu. Kas attiecas uz praktisko
pusi, vai var apkarot spekulāciju ar sodiem, tad pec
mana personīgā uzskata tas nav iespējams. Mes
visi zinām, ka dzīvokļus bez atkāpšanāsnaudas ne-
var dabūt, neskatoties uz to, ka pēc pastāvošiem no-
teikumiem spekulācija tiek sodīta lielākā mērā nekā
pēc šī projekta. Tālāk, kas attiecas uz sociālas li-
kumdošanas komisijas referenta aizrādījumu, ka līdz
šim bijuši daži gadījumi,kur namsaimnieki tika so-
dīti ar arestu, tad jāaizrāda uz to, ka tādu gadījumu
nebija, bija naudas sods uzlikts, vai tādā gadījuma,
ja namsaimnieks nespēj maksāt, aresta sods, bet ne-
bija aresta sods uz reizi. Tikai naudas sods un mak-
sāšanas nespējas gadījumā naudas soda vietā uzlikts
arests.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Purgala priekšlikums

juridiskās komisijas varianta 6. pantu izteikt šādi:
„Par šī likuma 22., 24., 29„_ 36. (2. piezīmes), 48. un 49.

panta neizpildīšanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu ne pāri
par 500 latiem".

Lieku Purgala priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Par Purgala priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis.
Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk Arveda Berga priekšlikums:

„Likumā par telpu īri juridiskās komisijas variantā 6.
pantā strīpot „23.", „25." un „26."."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda'Berga
priekšlikumu. Par Arveda Berga priekšlikumu no-
dotas 24 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums
atkrīt. Nobalsošanā nāk 6.pants juridiskās komisijas
variantā. Lūdzu pacelties, kas ir par panta pieņem-
šanu šīs komisijas variantā. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas.
Nav. Balsošanas iznākums: par 6. panta pieņem-
šanu juridiskās komisijas variantā nodotas 45 bal-
sis, pret to — 38, atturējies viens. 6. pants pieņemts
juridiskās komisijas variantā. Līdz ar to atkrīt Ro-
zentāla priekšlikums pie sociālās likumdošanas ko-
misijas varianta, tāpat šis variants. Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk likums par telpu
īri 2. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties, kas ir
par šī likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums - par likuma
pieemšanu nodotas 58 balsis, pret to — 25, atturas 3.
Likums 2. lasījumā pieņemts. 3. lasījumu prezidijs
liek priekšā nolikt uz 3. jūniju. Iebildumu nav? 3.
lasījums 3. jūnijā. Vārds Pēterim Berģim.

P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātu ^47 4kungi! Starp tiem iebildumiem, kas tika celti no la- / I
bās puses pret tikko pieņemto likumprojektu garo
debatu laikā, krīt svarā un pelna ievērību sevišķi
viens, t. i. ka pieņemtais likumprojekts, kad tas kļūs
par likumu, stiprā mērā samazinās namsaimnieku
pelņu no namiem un līdz ar to protams aridzan stipri
noslāpēs to privāto iniciatīvi, uz kuras līdz šim ir
pamatojusies pilsētas būvniecība. Līdz ar to rodas
bažas par to, ka pilsētu būvniecība var panīkt tādā
mērā, ka rodas briesmas, ka ar laiku pilsētās dzī-
vokļu skaits arvienu vairāk un vairāk mazināsies un
dzīvokļu krize var kļūt par permanentu un nenovēr-
šamu, aiz tā vienkāršā iemesla, ka neviens namus
vairs necels un vecie nami vairs neremontēsies. Tā-
pēc ir pareizi domāt par tādiem soļiem, kas šīs ba-
žas ja ne pilnā mērā novērstu, tad vismaz lielā mērā
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pamazinātu. Te ir jāaizrāda, ka bez tas privātas
iniciatives pilsētu būvniecība, uz kuras līdz sim si
būvniecība ir dibinājusies, ir vel arīdzan citi stimuli
un citas tieksmes, uz kuram var pilsētu būvniecība
dibināties un plaukt, ne mazāk, ja varbūt ne vairāk
un labāk, kā uz privātās iniciatives pamatiem līdz
šim Ja namu īpašniekiem ir pilnīgs pamats dzīties
pēc pelņas un tāpēc domāt par būvniecības sekmē-
šanu, tad vēl spēcīgāks stimulsir ikvienam pilsonim,
ikvienam īrniekam censties pec ta, ka viņam aļlaz
būtu nodrošināts jumts virs galvas un pie tam tāda
mērā, ka viņš nebūtu atkarīgs no namsaimnieka un-
tumiem un no namsaimnieka pelņas kāres. Šis sti-
muls ir aridzan tik dzīvs un tik spēcīgs, ka uz viņu,
viņam pareizi pretim nākot, ir iespējams nodrošināt
pilsētu būvniecību. Uz šīs dzīvokļu īrnieku tieksmes,
tikt pašiem pie saviem dzīvokļiem, dibinājās dzīvokļu
kooperativi. Šis kooperācijas veids, par kuru es jau
dzirdu ironiskus saucienus no labas puses, ir viens
no vienkāršākiem un viens no visvieglāk realizēja-
miem kooperācijas veidiem, tikai ar vienu noteikumu,
ka šī dzīvokļu kooperācijas veida izkopšanai vaja-
dzīgs labi noorganizēts un uz dzīvokļu kooperācijas
pabalstīšanu virzīts hipotekarisks kredits. Hipote-
kariskais kredits pastāv no seniem laikiem, bet līdz
šim hipotekariskais kredits ir ticis virzīts tieši tikai
uz privāto namsaimnieku, namu īpašnieku būvniecī-
bas sekmēšanu. Tas ari saprotams, jo līdz šim hipo-
tekariskais kredits pilsētas pastāvēja gandrīz vienīgi
uz privātās iniciatives pamatiem. Ir pilnīgi sapro-
tams, ja pilsētu nekustamo īpašumu īpašnieki orga-
nizē hipotekarisko kreditu saviem nolūkiem un sa-
viem mērķiem. Turpretim tagad mes esam tad_a
stāvoklī, ka pilsētu hipotekarisko kreditu noorganizēt
un nostiprināt uz tas privatas_ iniciatives pamatiem
kā līdz šim, gandrīz nav iespējams. Mūsu priekša
stāv tuvākā nākotnē jautājums par hipotekariska
kredita noorganizēšanu pilsētas ar valsts palīdzību.
Valsts būs tā, kura dos loti plašus līdzekļus pilsētu
hipotekariska kredita noorganizēšanai. Šeit nu mes
varam prasīt, ka valstij hinotekarļskais kredits Jā-
organizē pirmām un galvenam kārtam nevis privātās
būvniecības sekmēšanai, bet gan kooperatīvas būv-
niecības sekmēšanai. Kooperatīva būvniecība ir loti
plaši izplatīta visās Vakareiropas kulturelās valstīs.
Viņa ir parādījusi loti lielu dzīves_spēju. Uz koope-
ratīvās būvniecības pamatiem cēlušas veselas pil-
sētas un pilsētu daļas, pie kam šīs pilsētu da(as ir
vislabāk nostādītas veselības ziņa un labierīcības
ziņā starp citām pilsētas dalām. Ari rnusu kaimiņ-
valstī Somijā kooperatīva būvniecība ze\,_ plaukst
un stiprinājās. Bet jāņem vēra, kaitin visas _ valstīs
hipotekariskais kredits organizēts ta, ka šī būvniecī-
ba var attīstīties. Piemēram Somijā hipotekariskais
kredits ir tā organizēts, ka javien rodas kooperatīva
organizācija, kas iziet uznamu celšanu, un pie tam
spēj segt 10% no nama vērtības, tad jau 90% ir iegū-
stami hipotekariska kredita veida. Ja mes nostā-
simies uz šī ceļa, ja mes atradīsim par vajadzīgu un
par iespējamu tās sumas, kuras valsts _asigne hipo-
tekarisko kreditu organizēšanai, asignēt galvenam
kārtām kooperatīvai būvniecībai, tad varam but droši,
ka visas tās bažas, kuras šeit tika izteiktas par to, ka
pilsētām jāpanīkst, ka pilsētu būvniecībai jāiet galī-
gi bojā, atkritīs. Tāpēc es iesniedzu priekšlikumu
pieņemt sekošu pārejas formulu: «Uzdot valdībai gā-
dāt par dzīvokļu kooperācijas attīstību, kreditējot no
hipotekariska kredita noorganizēšanai asignējamam
sumām pirmā un galvenā kārtā dzīvokļu lietotāju
koperativus namu celšanai, remontēšanai un ie-
gūšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtā pārejas
formula nāks nobalsošana pie 3. lasījuma.

Nākošais dienas kārtības punkts ir liku m s
par L a t.v H a? s ? teritorijas i e d a 11 ša n u
a P fTipTjoT 3. lasījums. Referents Reinhards.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 3. panta
ir iesniegti pārlabojumi, kurus es lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Ievietot sekošu 3. pantu:
3. „Saeimas vēlēšanās Latvija sadalāma velēšanu apga-

balos saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumalO. pantu, pieturo-
ties pie tā apriņķu sadalījuma, kurš pastāvēja pirms šī likuma
spēkā stāšanās. _,_.

3-. (Variants.) Saeimas vēlēšanas Rīgas velēšanu ap-
gabals aptver Rīgas pilsētu; Vidzemes — Rīgas (bez Rīgas
pilsētas), Cēsu, Madonas, Valmieras un Valkas apriņķus; Lat-
gales — Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes un Balvu apriņķus; .
Kurzemes — Liepājas, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma; Zem-
gales — Jelgavas, Jēkabpils un Ilūkstes."

Iesniedzis M. Skujenieks..
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds re

^rc* j*p-f o jt-I

Referents G. Reinhards:Augstaisnams!Eslūdzu atlikt šī panta apspriešanu uz beigām, kad mes
citus pantus būsim izņēmuši cauri. Te ie truna par
vēlēšanu iecirkņiem, kur uzskaitīti apriņķi, bet mes
nemaz nezinām vēl, kā tie apriņķi skanēs, jo te ir
ienesti pārlabojumi un varbūt bus cits apriņķu ieda-
lījums. Ja nu mēs te pieņe _msim_ šo iedalījumu, tad
tas nesaskanēs ar to, kas nāks veknV Atlikšana ari
nejauc tālāko pantu pieņemšanu. Tapec ir pilnīgi
iespējams šonupat nolasīto pārlabojumu nobalsojumu
atlikt pēc citu pantu pieņemšanas.

Priekšsēdētāji biedrs A. Albērings: Referents
liek priekšā atlikt šo pārlabojumu nobalsošanu pec
tam, kad būs visi citi panti skatīti cauri. Vai butu
kādi iebildumi? Iebildumu nav. Priekšlikums irpļe-
ņemts un šie pārlabojumi tiks skatīti cauri velak.
Tad pie 5. panta ir ienests pārlabojums.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu izteikt sekošā redakcija: „Liepajas aprirķim pie-

vienot sekošus Aizputes apriņķa pagastus: Aizvīķu, Asītes,
Bātas, Embūtes, Nīgrandas un Vaiņodes". G. Zemgals."_

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
^Zemgalim. %*"

G. Zemgals (demokrātiskais centrs): Motivējot
pārlabojumus, kas ienesti no manis pie 5., 7. un 9.'
pantiem, man ir tas gods augstam namam paskaidrot
sekošo. Ar Aizputes apriņķa pievienošanu Liepājas
apriņķim tagadējā Kuldigas-Aizputes kara apriņķa
priekšnieka pārvalde butu pārvietojama uz Kuldīgu,
kura atrodas no tuvākās dzelzceļa piestātnes ap-
mēram 43 verstis. Mobilizācijas gadījuma. Kuldīgas
apriņķa pilsoņiem būtu jāierodas Kuldīga, no_ ku-
rienes tie jānogādā līdz tuvākai dzelzceļa piestātnei
ar šķūtniekiem, kas savukārt saistīts ar zināmiem
izdevumiem, dažreiz pat lieliem, un aizkavētu mo-
bilizācijas izvešanu vismaz 24 stundas. Otrkārt,
atstāt Kuldīgas kara apriņķa pārvaldi Aizpute pec
tam, kad Aizputes apriņķis ir pievienots Liepājas
apriņķim, nebūtu lietderīgi, jo tādā gadījuma taga-
dējā Aizputes apriņķa iedzīvotājiem mobilizācijas
gadījumā būtu jāierodasLiepāja, kur tiek vestas viņu
kara klausības un mobilizācijas, lietas, bet Kuldīgas
apriņķa iedzīvotājiem būtu jāierodas Aizpute, kura
atrastos ari Liepājas kara apriņķī. Ka vieni ta otri
varēs ierasties sapulcēšanās punktos, aizputnieki —
Liepājā un kuldidznieki — Aizputē, tikai otra mo-
bilizācijas dienā. Turpretim, ja Aizputes apriņķis
netiktu likvidēts, kara apriņķa priekšnieka pārvalde
varētu izdarīt mobilizāciju daudz sekmīgāki, piemē-
ram atrodoties Aizputē, kara apriņķa priekšnieks - -
pirmā mobilizācijas dienā varētu iesaukt Aizputes
pilsētas un tuvāko pagastu ļedzīvotajus, bet otra un
trešā mobilizācijas dienā pārējos Aizputes un Kul-
dīgas apriņķa iedzīvotājus, kas nav iespējams tādā
gadījumā, jaAizputes apriņķis tiktu likvidēts un pie-
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vienots Liepājas apriņķim. Tālāk viena administra-
tīvā apriņķa sadalīšana starp diviem kara apriņķiem
nav vēlama ari aiz tā iemesla, ka tad sarežģītos
iesaucamo kara vīru reģistrācija un varētu rasties
pārpratumi: Liepājas apriņķa iedzīvotāju vienai da-
ļai mobilizācijas un kara lietās būtu jābrauc uz Aiz-
puti, bet pārējās administratīvās lietas uz Liepāju.
Visu to ievērojot, lai mobilizāciju varētu izdarīt vis-
maz- 24 stundas ātrāk, es lieku priekša iesniegtos
pārlabojumus pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Ar-
vedam Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
"ļ£f* godājamie deputātu kungi! Bez motiviem no tīri

militāra viedokļa, kurus tikko pieveda Zemgaļa
kungs, man būtu vēl jāatzīmē par labu iesniegtiem
priekšlikumiem par Aizputes apriņķa atjaunošanu

? daži vispārīgas dabas motivi. Pirmais butu tas, ka
Aizpute ir sava apgabala dabīgs satiksmes centrs.
Otrs, ka ir izredzes, ka šis centrs izvērtīsies un iz-
pletīsies turpmāk vēl plašāks, sevišķi pēc tam, kad
būs izbūvētas tās dzelzceļa linijas, kuras paredzēts
izbūvēt Kurzemē. Ja nu ari neievērojam Aizputes
nākotnes izredzes un rēķinājāmies tikai ar tās līdz-
šinējo stāvokli, ari tad būtu jāpieņem iesniegtie
priekšlikumi, ja gribam kaut cik rēķināties ar vie-
tējām saimnieciskām un sabiedriskām vajadzībām.
Es lūdzu augsto namu iesniegto priekšlikumu pie-

? , ņemt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds

Orantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šo likum-

projektu saņēma Saeima kā mantojumu no Satver-
smes Sapulces. Toreiz, kad doma par Latvijas te-
ritorijas sadalīšanu apriņķos radās Satversmes Sa-
pulcē, bija pavisam citi apstākli Toreiz domāja, ka
var būt apriņķa pašvaldības iestādes, un lai šīs ie-
stādes varētu pastāvēt bija vajadzība radīt spēcīgus
un plašus apriņķus, kas spētu šādas iestādes uzturēt.
Tagad šī doma par plašām apriņķu iestādēm ir mai-
nījusēs un kaut ari pašreiz likvidācija ir apturēšanas
stadijā, tomēr visa zeme ir izteikusēs,ka nav nekādu
šaubu par to, ka runāt par plašām apriņķu pašvaldī-
bas iestādēm, mīksti sakot, ir pārdroši. Zemnieku
savienība domā, ka nekad neatgriezīsies vairs tas
plašās padomes un iestādes, kas bija par motīvu
galvenam kārtām tam, lai izvestu_ apriņķu pārdalī-
šanu lielākās un plašākās vienībās. _ Protams at-
krīt tāpēc prasība pēc plašiem un spēcīgiem apriņ-
ķiem, un tāpēc ari jāskatās citādi uz dažu apriņķu
likvidāciju un sadalīšanu. Zīmējoties uz atsevišķu
pagastu uzskatiem un pašu ļedzīvotaju gribu,_ zem-
nieku savienība kā arvien, ta ari šai gadījuma ska-
tīsies uz šo lietu izejot no vietējo iedzīvotāju inte-
resēm. Viņa negrib lauzt tradīcijas, kas_ dzīve jau
ir ieviesušās, kuras pārveidojot un likvļdejot, lauztu
to iekārtu, kas pašreiz pastāv un varētu radīt sa-
rūgtinājumu un sarežģījumus pašu _iedzīvotāju dzīve.
Aiz tā iemesla ari šai gadījuma Zemgaļa kunga
priekšlikums, kurš iziet uz Aizputes apriņķa atstā-
šanu, tiks pabalstīts no zemnieku savienības un tāda
kārtā panākta Aizputes apriņķa atstāšana. Protams
aiz šiem pašiem motiviem nebalsosim ari par citu
apriņķu likvidēšanu un ar attiecīgiem pārlabojumiem
mēs balsosim ari par visu parejo apriņķu piepature-
šanu. Tomēr sakarā ar šo rodas grūtības pie Kul-
dīgas apriņķa. Zemgaļa kunga priekšlikuma ņemti
daži pagasti, kuri pāriet pie Aizputes apriņķa. Mes
nāksim ar priekšlikumu, ja to iesniedzējs pats nebūs
darījis, attiecīgos pagastus atstāt turpat Kuldīgas
apriņķī, lai Kuldīgas apriņķa eksistence netiktu ap-
draudēta. Es lieku priekša izdarīt balsošanu par
katru pagastu atsevišķi.

Priekšsēdētāja bļedrs A. Albērings: Vairāk *
vārdu neviens nav velējies. Vārds referentam.

Referents G. Reinhards: Augstais nams! Zem-
gaļa kunga priekšlikums ļziet uz to, atjaunot atkal
Aizputes apriņķi, kurš pec pašvaldības komisijas
projekta bija ticis pievienots pie_ Liepājas apriņķa.
Te jau norādīja iepriekšējais runātājs, ka galvenais
iemesls pašvaldības komisija, kadel tos gribēja sa-
vienot, bija tas, ka pašvaldības komisija gribēja ra-
dīt saimnieciski stiprus apriņķus. Tas bija galve-
nais iemesls, kāpēc radās ideja apvienot apriņķus,
bet tā kā pašu šo apriņķu pašvaldību pastāvēšana
vienā ziņā še augstā nama cietusi dažādas peripeti-
jas un ir atradis vienreiz piekrišanu viens projekts,
otrreiz atradis atkal otrs_ projekts piekrišanu

^
tad

pašvaldības komisijai bij ārkārtīgi grūti šinī lieta no-
stāties uz drošiem pamatiem. Ja augstais nams ve-
lējās, lai mēs nodibinātu apriņķu pašvaldības, tad
tāds projekts bija vajadzīgs. Ja augstais nams do-
mā, ka nebūs vajadzīgasapriņķu pašvaldības, vismaz
tādos plašos apmēros, ka bija domāts kādreiz, ar sa-
vām padomēm u. t. t., tad varētu atstāt mazos ap-
riņķus, bet jašīs pašvaldības nak visas uz mazo ap-
riņķu pleciem, tad tādi mazi apriņķīši ka tagad šis
Aizputes apriņķis, kas rastos_ ar Zemgaļa kunga
priekšlikumu, kuram ir tikai kādi 36 vai 37 tūkstoši
iedzīvotāju, saprotama lieta, butu loti mazs. Iespē-
jams ir tā, kā Zemgaļa kungs to liek priekša, un ari
pašvaldības komisija bij uzdots apakškomisijai iz-
strādāt tādu projektu, kurš tuvojas tam, ko te liek
priekšā Zemgaļa kungs. Es _ nezinu, cik Zemgaļa
kungs vēl grib uzturēt savu pārlabojumu pie 9. pan-
ta, pret to būtu diezgan lieli iebildumi. Tāds pro-
jekts ir celts priekša te no kāja ministrijas, bet ko-
misijā tas nav atradis itin nekādu piekrišanu, jo viņš
sakropļo Kuldīgas apriņķi. Bet šis priekšlikums, ko
iesniedza Zemgaļa kungs, komisija ir izstrādāts ka
sevišķs variants. Iespējams tas butu, bet tas_ ir pa-
tiesībā augstā nama garšas lieta, ko viņš veļas —
vai vēlas lielus apriņķus vai mazus. Ja viņš doma,
ka ar maziem apriņķiem mes varēsim nokārtot savu
apriņķu pašvaldību, tad tas ir iespējams. Viņi ir
mazi apriņķi. Man te ir jādara uzmanīgs augstais
nams, ka ja mēs šo pārlabojumu pieņemsimja mes
te atstātu Aizputes apriņķi, tad rāsies ari talak vel
citi mazi apriņķi. Tad tas nozīmes, ka mes pieņem-
sim Talsu, Tukuma un Bauskas apriņķus, bet tie visi
ir mazi, tiem būs 32 vai 33 tūkstoši iedzīvotāju.
Iespējami viņi ir; bet pašvaldības komisija, likda-
mies vadīties tagad no augsta nama pieņemtas velē-
šanās, ka mums paliek apriņķa pašvaldības un ka
priekš tam ir vajadzīgi lieli apriņķi, nepiekrita šim
Zemgaļa kunga priekšlikumam un atraidīja viņu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie šī Rein-
hardā pārlabojuma ir priekšlikums no Zemgaļa:

„Lūdzu balsot par katru pagastu atsevišķi."
Vai ir kādi iebildumi pret atsevišķu balsošanu?

Iebildumu nav. Balsošana tiks izdarīta par katru
pagastu atsevišķi. Zemgaļa priekšlikums skan:

„5. pantu izteikt sekoša redakcija:
«Liepājas apriņķim pievieno sekošus Aizputes apriņķa

pagastus: Aizvīķu, Asītes, Batas, Embūtes, Nīgrandas un Vai-
ņodes."

Vispirms balsošanā nāks Aizvīķu pagasts. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par šo pagastu. Acim_ re-
dzot vairākums. Aizvīķu pagasts pieņemts. Talak
Asītes pagasts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Asī-
tes pagastu. Kas par šo pagastu? Beidzot lūdzu
pacelties, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
— 47 balsis, pret — 15, atturējušies 9. Priekšlikums
pieņemts. Tālāk lūdzu pacelties tos, kas ir par to,
ka pie Liepājas apriņķa pievieno Batas pagastu.
Kas ir pret priekšlikumu? Kasatturas? Par priekš-
likumu nodotas 64 balsis, atturējušies 7, pret nav ne-
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viens. Pārlabojums pieņemts. Nākošais, Embūtes
pagasts. Kas ir par šo pagastu? Tagad lūdzu pa-
celties, kas ir pret. Beidzot lūdzu pacelties, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par šo
Zemgaļa pārlabojumu nodotas 47 balsis, pret to —
24, atturējušies 9. Pārlabojums pieņemts. Tālāk
Nīgrandas pagasts. Lūdzu pacelties, kas ir par šo
pagastu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 38 bal-
sis, pret to —* 31, atturējušies 8. Tā tad pārlabojums
atraidīts. Tālāk nāk Vaiņodes pagasts. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Vaiņodes pagastu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret. Beidzot lūdzu pacelties, kas
atturas no balsošanas. Šis Zemgaļa pārlabojums pie
5. panta_ pieņemts vienbalsīgi. Tagad es likšu 5.
pantu pārlabotā veidā uz balsošanu uii lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 5. pantu pārlabotā redakcijā.
Tādu nav. Kas atturas no balsošanas? Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņemšanu
jaunā redakcijā. Balsošanas iznākums: par 5. panta
pieņemšanu pārlabotā redakcijā nodota 71 balss, pret
nav neviens, atturas — 7. Tā tad 5. pants pārlabotā
redakcijā pieņemts. Pārlabojums pie 7. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„7. pantu strīpot. Iesniedzis Zemgals."
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai kāds

veļas vardu pie šī pārlabojuma? Vārdu neviens ne-
vēlas. Vai referents vēlas izteikties?

Referents G. Reinhards: 7. pantā iet runa par
Pilsberģes pagastu. Komisija to bija pievienojusi pie
Ventspils apriņķa, bet ja nu Aizputes apriņķi atstāj,
tad nav nekāda iemesla viņu pievienot pie cita ap-
riņķa, ievērojot sevišķi vēl to, ka šo nelaimīgo pagastu
neviens negrib ņemt, jo viņš ir nabags, tur ir smil-
tis vien, tā kā laimīgs patiesībā katrs apriņķis, kas
no viņa varētu tikt vajā; bet kur viņš līdz šim ir
bijis, tasJr Aizputes apriņķis, tur viņš var palikt.
Ta tad pec šī balsojuma.ko augstais nams ir izda-
rījis, atstājot Aizputi kā tādu, mums nav iemesla ne-
pieņemt Zemgaļa kunga priekšlikumu. Komisija gan
izgāja no citādiem aprēķiniem; komisija bija pre-
tim tam, lai šo pantu strīpo. Bet ja jau Saeima to ir
pieņēmusi, tad nav ari nekāda iemesla to nepieņemt.
Fs šai jautājumā nekādu stāvokli nevaru ieņemt, jo
komisijas lēmuma par to nav.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Referents
izsakās pret pārlabojumu. Es likšu viņu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par strīpošanu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo pārla-
bojumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Zemgaļa
priekšlikumu — pantu strīpot — nodotas 73 balsis,
pret nav neviens, atturas — 8. Pārlabojums pie-
ņemts, ta tad pants strīpots. Pārlabojumi pie 8.
panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantu strīpot. Iesniedzis R. Bīlmanis."
„Panta strīpot vārdus: „Arlavas, Lubezeres, Nogales un".

Iesniedzis M. Skujenieks."
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds pie

8. panta Bilmanim.
j/K R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie_ de-
>t putatu kungi! 8. panta redakcija paredz, ka Arla-
2 vas, Lubezeres, Nogales un Spāres pagasti tiek pie-

vienoti Ventspils apriņķim. Man jāatvainojas, ka 2.
lasījuma nevarēju ienest savus priekšlikumus aiz tā
iemesla, ka nebija vēl pietiekoši noskaidroti vietējie
apstākli. 2. lasījumā augstais nams pieņēma priekš-
likumu par Talsu apriņķa likvidēšanu. Es biju tai
pārliecībā, ka pašvaldības komisija būs pietiekoši
apsvērusi apstākļus uz vietām, izvedusi zināmu ap-
tauju pagastos un iztaujājusi vietējo iedzīvotāju vē-

lēšanos un gribu. Par nožēlošanu tas nav noticis
un starplaikā no 2. līdz 3. lasījumam Talsu apriņķa
pagastu delegāti ir vienojušies par to, ka Talsu ap-
riņķis ir paturams un ka nevar ciest tādu stāvokli,
ka viena dala pagastu, kā piemēram Nogales, Mērs-
raga, Pastendes, Talsu u. t. t., tiek pievienoti Tu-
kuma apriņķim. Tas šo diezgan svarīgo novadu
lielā mērā saimnieciski apgrūtinātu. Tāpēc mans
pārlabojums nav nekas cits, kā vienkārši izteikt to
vēlēšanos, ko šī apriņķa pagastu lielais vairums ir
pieņēmis, un proti, sekošo, ka no Talsu apriņķa daži
pagasti, kuri dabiski tiecas uz Tukuma apriņķi un
vēlas tam pievienoties, ir atdalāmi, bet atstājami pie
Talsu apriņķa visi pārējie pagasti, kuri dabiski gra-
vitē uz Talsu pilsētiņu. Man šķiet, ka nekādi saim-
nieciski motivi nevar būt par iemeslu tam, ka Talsu
apriņķi vajadzētu likvidēt. Nav teikts, ka lielāki ap-
riņķi būtu saimnieciski spējīgāki kā mazie apriņķi.
Daudz reiz mazie apriņķi ir saimnieciski daudz spē-
jīgāki un labāki veic savus uzdevumus, nekā lielie
apriņķi. Še jāiziet galvenam kārtām no saimnieci-
skām un dabiskām prasībām un ari no iedzīvotāju
vēlēšanās. Tāpēc mans priekšlikums iziet uz Talsu
apriņķa restaurēšanu, atdalot no viņa 4 pagastus,
kas tālāk minēti pie Tukuma apriņķa un pievienojot
tos pagastus, kas minēti 8. pantā, t. i. Arlavas, Lub-
ezeres, Nogales un Spāres pagastu no Ventspils ap-
riņķa pie Talsu apriņķa. Tādā kārtā, man šķiet,
augstais nams nedarītu pāri šī rajona iedzīvotājiem
un ievērotu viņu taisnīgās prasības. Varbūt nā-
kotnē, ja tiešām gar jūrmalu un Enguri izvestu dzelz-
ceļa līniju, varēs pacelties jautājums par Talsu ap-
riņķa likvidēšanu, bet tikmēr saimnieciskā ziņā, man
šķiet, viņš nebūtu likvidējams. Tāpēc mans priekš-
likums ir 8. pantu strīpot, t. i. pievienot 4 pagastus
Talsu apriņķim un nākošos pantos, izšķirot Talsu
apriņķa paturēšanu, atvienot no viņa manos priekš-
likumos minētos pagastus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds *~\)
Skujeiiiekam. /) -M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks): -
Mani kungi! Jautājumi, kurus mēs šodien izlemjam,
ir daudz serežģītāki, nekā tas uz pirmo acu uzme-
tienu varētu ļzlikties. Ja ņemam katru apriņķi par
sevi, tomēr vēl neko nevaram spriest. Ņemsim, pie-
mēram, priekšlikumu, ar kuru uzstājās Bīlmaņa
kungs. _ Mums jāievēro, ka Talsu apriņķa jautājumi
visciešāk ir saistīti ar Tukuma apriņķa jautājumiem.
Tukuma apriņķis tagad sākas pie Rīgas jūras līča un
sniedzas līdz pat Lietavai. Viņš ir loti garš; viņa
ziemeļu daļai nav satiksmes ar dienvidus daļu. Tu-
kuma apriņķis nevar pastāvēt tāds, kāds tas ir ta-
gad. Man liekas, nebūs domu starpību par to, ka
Tukuma apriņķa dienvidus dala, piemēram, Auce,
kas tik viegli sasniedzama no Jelgavas, ar savu ap-
kārtni nebūtu pievienojama Jelgavas apriņķim. Ja
tagad noņemam Tukuma apriņķim dienvidus dalu
un to pievienojam Jelgavas apriņķim, tad Tukuma
apriņķis paliek tik mazs, ka tas patiesībā būtu jā-
savieno ar kādu citu apriņķi, proti, ar Talsu apriņķi.
Ja tas ta,_ tad tomēr nevaram vienkārši teikt, ka

'Talsu apkārtnes ļedzīvotāji to vēlas tā un ne citādi
un mums taisni tā ari jārīkojas, kā Talsu apkārtnes
iedzīvotāji to veļas. (Starpsauciens: «Tas nav pa-
reizi") Nav pareizi tik tālu, cik tālu mums jārē-
ķinājas ar Auces, ar Tukuma apkārtnes iedzīvotā-
jiem. Ar vardu sakot, mums jārēķinājas ar visiem
iedzīvotajiem un jāiziet no tā, kas iedzīvotāju vai-
rākumam ir tas labākais un izdevīgākais, nevis no
ta, ko veļas viena otra atsevišķa grupa. No otras
puses mums nav jārada pavirši tāds apriņķu ieda-
lījums, kas ne administratīvā, ne saimnieciskā ziņā
nevienu neapmierinātu. Ari vēsturiski tam nebūtu
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nekāda pamata. Mes tikko restaurējām Aizputes
apriņķi. Tas radās tikai 1919. gadā un agrāk nepa-
stāvēja. Jau agrāk mums bij tādi apvienoti apriņķi
ka Jelgavas-Bauskas un Liepājas-Grobiņas apriņķi,
pie kam pedejā apriņķa priekšnieks sēdēja Liepājā.
Es gribu aizstāvēt pārlabojumu, kuru es iesniedzu,
kas liela mērā stiprinās Talsu apriņķi un pie Talsu
apriņķa atstāt tos pagastus, kurus mēs II. lasījumā
bijām atvienojuši un pievienojuši Ventspils apriņķim.
Tas nu nebija sevišķi pārdomāts Saeimas lēmums un
aiz tā emesla, ka šie pagasti ir stipri tāļu no Vents-
pils un lai iedzīvotāji no turienes nokļūtu Ventspilī,
viņiem ir jābrauc caur Talsiem. Tāpēc šo pagastu
pievienošana pie Ventspils nebūtu vēlama, tie būtu
atstājami pie Talsiem, kā mans pārlabojums to ari
paredz.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Bīlmanim.

vjftTtf R- Bīlmanis (sociāldemokrāts): Man šķiet, ka
3iepriekšējais runātājs nav izlasījis tālākos pārlabo-

jumus. Kas zīmējas uz apriņķa lielumu, tad jāsaka,
ka ar manu priekšlikumu Talsu apriņķis gan tiek
samazināts, bet Tukuma apriņķis ne. No Tukuma
apriņķa tiek nošķirta dienviddaļa: Bēnes, Īles, Jaun-
Auces, Liel-Auces, Sniķeres, Vadakstes un Vec-Auces
pagasti. Tie pievienojas Jelgavas apriņķim. Tad
Tukuma apriņķim no Talsu apriņķa tiek pievienoti:
Aizupes, Dzirciema, Engures, Matkules, Pūres, Vā-
nes, Zantes un Zemītes pagasti. Tādā kārtā Tuku-
ma apriņķis savā apjomā, teritoriālā ziņā nemaz ne-
cieš, bet gan mazāks paliek Talsu apriņķis. Kaut
ari Talsu apriņķis paliek mazāks, tomēr pret šādu
samazināšanu nekādu saimniecisku motivu nav.
Samnieciski viņš tikpat labi veiks savus uzdevumus
kā citi apriņķi, pat labāki; nekā sadalot pa citiem
apriņķiem. Talsu apriņķis paliek savās dabiskās
robežās, kuras jau agrāk ir bijušas pamatotas. Šī
apriņķa likvidēšana varēs pacelties, ja radīsies jauna
dzelzceļa līnija, kura dos ērtāku satiksmi ar Tukumu
šī apriņķa jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem līdz šim
bija loti grūti sasniegt Tukumu. Tā tad mana priekš-
runātāja motivi nav pietiekoši pamatoti.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu?
Vārds referentam Reinhardam.

a Sl** Referents G. Reinhards: Abi šie priekšlikumi
j tāpat Bīlmaņa, kā Skujenieka priekšlikums ir no

komisijas noraidīti, jo komisija paliek vēl pie sava
priekšlikuma tā, kā viņu 2. lasījumā augstais nams
pieņēma. Pēc tā Tukuma apriņķī pāriet gandrīz
viss tagadējais Talsu apriņķis. Tad bij iespējams,
ka šos pagastus, kas te minēti, Arlavas, Lubezeres,
Nogales un Spāres pagastus pievieno pie Ventspils
apriņķa, lai Ventspils apriņķis paliktu spēcīgāks.
Bīlmaņa kunga un Skujenieka kunga priekšlikumi
izšķiras tikai caur to, ka Bīlmaņa kungs liek priekšā
strīpot visu pantu, visus pagastus pievienot atpakaļ
pie Talsu apriņķa, bet Skujenieka kungs atstāj pie
Ventspils apriņķa Spāres pagastu. Tā nav nekāda
liela starpība. Ne tas ir galvenais. Galvenais ir tā
starpība, kas ir starp pašvaldības komisijas priekš-
likumu un še augstā namā pieņemto projektu no vie-
nas un šiem pārlabojumiem no otras puses. Bīl-
maņa kungs grib restaurēt Talsu apriņķi. Komisija
bija pret to. Jāizsakās gan, ka komisija aiz tiem
pašiem iemesliem bijājam pretim kā pie Aizputes
apriņķa._ Komisija vēlējās lielāku, stiprāku apriņķi.
Restaurējot Talsu apriņķi,_ kā aprēķināts komisijā,
viņa būtu 32.000 iedzīvotāju. Ja pieņem, ka šie
skaitļi ir veci un varbūt jaunākā laikā drusku būs
nācis klāt, tad varbūt būs 34.000 vai 33.000. Bet kā
teicu, komisijai visjaunāko datu nebija. Tas ir tikai
hipotētisks. Saimniecības ziņā ir labāki, ja abus

apriņķus apvieno. Ja pieņemam Bīlmaņa kunga
priekšlikumu, tad iznāk, ka abos apriņķos ir ap 32.
daudz 33 tūkstošu iedzīvotāju. Tāds projekts bija
pašvaldības komisijā, komisija pie tā apstājās, ap-
skatīja stāvokli un atrada to par iespējamu, bet ko-
misija pati neatsacījās no sava senāk ieņemtā stā-
vokļa. Tāpēc pašvaldības komisija nepiekrita šiem
pārlabojumiem, bet kā es jau teicu, šie priekšlikumi
ir pārrunāti un iespējamība ir, ka mēs tos varam
izvest cauri. Saprotama lieta, ja te pieņems šo vienu
priekšlikumu no Bīlmaņa kunga, tad būs jāpieņem ari
tālākie priekšlikumi no Bīlmaņa kunga un tas gro-
zīs tomēr drusku to, ko mēs viņreiz augstā namā
pieņēmām, proti, Tukuma apriņķa dienvidus galu
nodalīsim pie Jelgavas, bet Annenieku un Reņģu
pagasti paliktu atkal pie Tukuma — tagad pēc aug-
stā nama 2. lasījuma sprieduma tie ir piedalīti pie
Jelgavas apriņķa, bet tie būtu jāpievieno atkal Tu-
kuma apriņķim, lai tas nepaliktu pavisam maziņš.
Tas ir iespējams. Skujenieka kungs pareizi norāda,
ka tie jautājumi, kuri te izspriežami pilnā sapulcē,
ir ārkārtīgi komplicētas dabas. Viņi nav tik vien-
kārši, kā Bīlmaņa kungs pasaka — tā un tā var
un esot noskaidrojušies Talsu apriņķa ieskati tikai
beidzamā laikā citādi kā agrāk un izteica pārme-
tumus pašvaldības komisijai, it kā tā nebūtu ievā-
kusļ ziņas. Bīlmaņa kungs, tā tas nav! Viņa ir
ievākuši ziņas ne tikai Satversmes Sapulces laikā,
bet ari tagad, bet Jūs ziniet, kā ar to ziņuievāk-
šanu ir. Mums pa visiem pagastiem bij izsūtītas
anketas, lai iesūta ziņas, daļa no tām ir atpakaļ nā-
kusi, bet lielā dala nav. Lielā daļā ir atbildēts uz
jautājumiem, bet ir liela dala tādu, kuri ir savu gud-
rību rakstījuši iekšā, kas neder plānā un neviens
nevar gudrs tikt. Bet tagad, kad viņi ir dabūjuši
zināt, kas 2. lasījumā ir nolemts, tad nu visi ir spār-
nos, un sūta delegācijas, un sanāk kopā un izvēl
priekšstāvjus, nu var to izdarīt, bet kad komisija
pieprasa tik daudz reizes — tad paziņojumi bij, bet
ziņas ienāca tādas, ka mēs tās nevarējām dažreiz
lietot, ievākts ir vairākkārt un ziņots ir vairākkārt,
tā kā pārmest pašvaldības komisijai nav vietā, un
man kā referentam ir jāziņo, ka velti Bīlmaņa kungs
apvaino pašvaldības komisiju. (Sauciens pa kreisi.)
Nu, ko mēs varam darīt, visām pagastu apriņķu val-
dēm, pagastu valdēm ir piesūtīts, visiem bija pat
nodrukāti ziņojumi. Tā kā es lūdzu pie nākošiem
pantiem pašvaldības komisijai nekādus pārmetumus
vairāk necelt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 8. panta
iesniegti 2 pārlabojumi. Viens no Bīlmaņa

8. pantu strīpot
un otrs no_ Skujenieka

8. pantā strīpot vārdus: ,.Ārlavas, Lubezeres, Nogales
un".

Balsošanā vispirms nāks Bīlmaņa priekšlikums
kā radikālākais. Ja Bīlmaņa priekšlikums par panta
strīpošanu tiktu pieņemts, tad atkristu Skujenieka
priekšlikums. Ja Bīlmaņa priekšlikums tiktu atrai-
dīts, tad nāk balsošanā Skujenieka priekšlikums.
Referents izsakās pret Bīlmaņa priekšlikumu. Es
likšu uz balsošanu Bīlmaņa priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Bīlmaņa priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties, kas ir pret Bīlmaņa priekšli-
kumu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 69 balsis, pret ne-
viena, atturējušies — 10. Tā tad Bīlmaņa pārlabo- .
jums pieņemts un 8. pants strīpots. Reizē ar to at-
krīt Skujenieka pārlabojums. Tālāk nāk pārlabo-
jumi pie 9. panta. Es lūdzu tos nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu strīpot un tā vietā likt jaunu pantu sekošā

rendakcija:
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„Aizputes apriņķim pievienot no Kuldīgas apriņķa Tur-
lavas, Raņķu, Skrundas un Pampāļu pagastus un no Liepājas
apriņķa Vecpils pagastu." G- Zemgals.

Pantā vārda „Alšvangas" vieta likt „Alsvangas".
Pašvaldības komisijas uzdevuma P. U1 pe."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēlas
kāds vārdu? Vārds pie 9. panta pārlabojumiem
Sanderam.

>». V. Sanders (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
o^K stais naras' Pašvaldības komisija iesniedza šeit
j '̂' priekšlikumu vārda «Alšvangas" vieta likt vardu

«Alšvangas", bet 2. lasījuma pašvaldībaskomisija ie-
sniedza pārlabojumu «Alšvangas" vietā dot nosauku-
mu pagastam «Alsunga". Var redzēt, ka pašvaldības
komisijā nav nekādas skaidrības par to, kurš nosau-
kums nu ir pareizāks, vai Alsvanga, vai Alsunga, ja
vienreiz var nosaukt pagastu «Alsunga", un otra reize
«Alsvanga". Tas izskaidrojas ar to, ka komisija ņē-
ma dalību profesors Endzeliņš un patiesi nemotivēja,
kurš no minētiem nosaukumiem būtu pareizāks. No
sākuma viņš tikai lika priekšā no_saukt pagastu labāki
par «Alsungu", bet vēlāk «Latvī" blakus «Alsungai"
lietoja ari nosaukumu «Alsvanga". Man te jāaizrāda,
ka Endzeliņa kungs vispār filoloģiski nebij devis ne-
kādu paskaidrojumu, kurš no minētiem nosauku-
miem būtu pareizāks, bet vienīgi apgalvoja, ka
«Alsvanga" esot vācisks nosaukums, aiz tā iemesla,,

ļ ka skaņa „š" ir vāciska. Man no savas puses jāiz-
sakās, ka tas nebūt tā nav. Profesors Endzeliņa
kungs nebij devis nekādus paskaidrojumus, kāpēc šī
skaņa „š" būtu vāciska un nevis latviska. Tulkojot
vārdu «Alsvanga", viņš filoloģiski to nav noskaidro-
jis. Ja ņem filoloģiski, tad vārdu «Alsvanga" var iz-
skaidrot ari citādi, kā to izskaidro daži citi valod-
nieki. Par piemēru, ja vārdu «Alsvanga" nedala, kā
to Endzeliņa kungs varbūt domājis, zilbēs „al" un
«švanga", bet zilbēs „alš" un «vanga". Tā rodas
cits jēdziens par vārdu «Alsvanga", proti, vārds
«vanga" nāk priekšā vairākās vietās, muižu un pa-
gastu nosaukumos, nevien Latvijā, bet ari Lietava un
Prūsijā, un nozīmē — izcirtums, līdums. Bez tam, ja
ņemam pirmo zilbi „alš", tad šis vārdiņš „alš" cē-
lies no vārda alksnis, alsnis, alsis. Tādā ziņa te būtu
pilnīgi latviešu vārds, alšu vanga — alkšņu izcirtums,
vai līdums. Es negribu pastāvēt uz to, ka šis filolo-
ģiskaispaskaidrojums katrā ziņā būtu pareizs, bet es
gribēju konstatēt tikai to, ka vispār šis jautājums ir
nenoskaidrots, viņš ir problemātisks. Tādēļ vaja-
dzētu palikt pie līdzšinējā nosaukuma, vēl ņemot vē-
rā to, ka ari paši pagasta iedzīvotāji izteicas par līdz-
šinējo nosaukumu. No savas puses lieku priekšā
pašvaldības komisijas priekšlikumu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Ulpem.

£L P. Ulpe (sociāldemokrāts): Zemgaļa kungs liek
priekšā 9. pantu strīpot, proti, topantu, kur iet runa,

Ļ ka Kuldīgas apriņķim pievienojami Aizputes apriņķa
četri pagasti. Reiz ar iepriekšējo lēmumu Aizputes
apriņķis piepaturēts un netiek likvidēts, tad dabiski
šiem pagastiem vajaga palikt pie Aizputes apriņķa.
Tas ir saprotams. Bet priekšlikuma tālākā daļa vairs
nebūtu pieņemama, jo Zemgaļa kungs tālāk liek
priekšā, ka no Kuldīgas apriņķa pievienojami 4 pa-
gasti — Turlavas, Raņķu, Skrundas un Pampāļu pa-
gasti,kuri izdalītā šemā, kā jūs redziet, ir atzīmēti, ar
numuriem 16.,22., 18. un 24. Ja jūs šos pagastus at-
ņemiet no Kuldīgas apriņķa, tad Kuldīgas apriņķis
paliek pārāk mazs un sakropļots, jo tie ir lielākie pa-
gasti, kuri pēc Zemgaļa priekšlikuma tiek atvienoti.
Ar to jūsbūsiet restaurējuši Aizputes apriņķi, bet pa
pusei likvidējuši Kuldīgas apriņķi. Jāaizrāda, ka
viegli var,konstruēt atsevišķu apriņķi, nerēķinājoties

ar citiem apriņķiem. Tā ka te varbūt runa tikai par
pirmās daļas pieņemšanu, bet nekāda ziņa par to, ka
atņemt vienu trešo daļu no visas Kuldīgas apriņķa te-
ritorijas. Tālāk Zemgaļa kunga priekšlikums iziet
uz to, lai pievienotu Aizputes apriņķim Vecpļls paga-
stu no Liepājas apriņķa. Tas attāluma ziņa nebūtu
diezcik tālu no Aizputes, bet nav tālu ari no Liepājas.
Var droši teikt, ka visi šī pagasta iedzīvotāji bus pret
šī pagasta pievienošanu pie Aizputes apriņķa. Viņi
nekad pat nav domājuši par tādu pievienošanu, un
jatagad viņiem paziņotu, ka viņi ir pievienoti pie Aiz-
putes apriņķa, tad viņi tikpat ka no gaisa nokritīs un
brīnīsies par šādu pievienošanu. Ja mes tagad pie-
ņemtu, ka šis pagasts tiek pievienots pie Aizputes ap-
riņķa, tad pie Saeimas frakcijām nāks veselas paga-
sta delegācijas un izteiks protestu pret to, ka pievie-
noti pie tāda apriņķa, kur viņiem neiznāk nekad
braukšana. Šī pagasta iedzīvotāji nebrauc uz Aiz-
puti savas darīšanas nokārtot, bet gan brauc uz lie-
lāku pilsētu, uz Liepāju un uz Aizputi neiznāk varbūt
vairāk braukt kā reizi pa gadu. Tapec es lieku
priekšā par Zemgaļa priekšlikumu ^

balsot dalīti, jo
viņš ietver divas dalās: pirmā daļā iet runa par 9.
panta strīpošanu, t. i. par to pagastu pievienošanu
atpakaļ pie Aizputes apriņķa, kas paredzēti pievienot
Kuldīgas apriņķim. Pirmā dala skan ta: «pantu strī-
pot", otrā — «un tā vietā likt jaunu pantu sekoša re-
dakcijā: Aizputes apriņķim pievienot no Kuldīgas ap-
riņķa Turlavas u. t. t." līdz Zemgaļa kunga iesnie-
guma beigām. Es liktu priekšā par otro dalu aug-
stam namam nebalsot, bet balsot tikai par pirmo daļu,
par panta strīpošanu. Lūdzu dalītu balsošanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Ar-
vedam Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienītie deputātu kungi! Ja jau mēs tagad principā
esam atzinuši to, ka Aizputes apriņķis jāatjauno,tad
taču nevar apriņķim atņemt visus pagastus, kas ir
dabīgi ar Aizputi saistīti. Kaut līdz zināmai robežai
ir tak ari jāievēro iedzīvotāju intereses. Vēl varētu
strīdīties par Turlavas, Raņķu un arļ vēl varbūt par
Pampāļu pagastiem, uz kurieni tiem ērtāka satiksme,
bet pavisam nevar .šaubīties šai ziņā par Skrundas
pagastu. Skrundas pagasts ir tiešipie dzelzceļa lini-
jas no Saldus uz Aizputi un visa satiksme šim paga-
stam ir tikai uz Aizputi. Tā tad šādupagastu pievie-
not tīri mākslīgi Kuldīgai, uz kurieni nav pat kārtīga
zemes ceļa, būtu pavisam nevietā. Teiks, varbūt ka
apriņķis būs ar izrobotām robežām, nevienāds, ne-
būs viņš ne apaļš, ne kvadrāta veļdā, bet galu gala
nav tak jāpiemirst,ka ne forma ir tā, kas še spēle tik
lielu lomu; tad jau drīzāk satiksmes ceļi. Kad bus
citāds satiksmes ceļu tīkls, tad varēs sagrupētpaga-
stus ari citādi. Te nāks un teiks, ka dažiem paga-
stiem satiksme ar Kuldīgu vēl sliktāka nekā Skrun-
das pagastam. Lieta tiek drusku labota ar to, ka
viens apriņķa priekšnieka palīgs dzīvo Saldū un vis-
maz ,daju no savām darīšanām iedzīvotāji var no-
kārtot tur. No otras puses nevar teikt, ka ja vie-
niem ir slikti, tad jārīkojas tā, lai ari otriem būtu
slikti. Ja nu vēl apstrīd citu pagastu pievienošanu
Aizputes apriņķim, tad, mazākais, Skrundas pagastu
es lūdzu pievienot Aizputes apriņķim un lūdzu bal-
sot par Zemgaļa kunga priekšlikumu., Kas attiecas
uz Vecpils pagastu, tad tomēr jāsaka, ka lielākai pa-
gasta daļai ir ērtāka satiksme un ari tīri dabīgi tas
gravītē uz Aizputes pusi. Otra daļa — pagasts ir
diezgan liels — gan vairāk gravītē uz Liepājas pusi.
Par šo lietu varētu būt divās domās, bet kas attiecas
uz Skrundas pagastu, tad tas gan katrā ziņā būtu jā-
pievieno Aizputes apriņķim.
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Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies. Vai referents velētos
dot atsauksmi? Vārds referentam Reinhardam.

Referents G. Reinhards: Augstais nams! Te
-' pašvaldības komisijas priekšsēdētājs, Ulpes kungs,

jaudeva savu paskaidrojumu un es lūdzu augsto namu
nelikt priekšā plenārai sēdei daudz pārlabojumu, kā
piemērām še, izņemot ārā no tādas lielākas pagastu
rindas vienu pagastu un citus atstāt. Man jānorāda
uz to, ka jautājums ir loti sarežģīts. Ulpes kungs jau
noskaidroja itin pareizi, itin skaidri, ka mes ta neva-
irām rīkoties. Ir izdarīti tik daudz priekšdarbi, ir bi-
jušas tik daudzas izziņas, kur ir izrādījies, ka nebūt
tās lietas nav tādas, par kādāmtās te mēģināja attē-
lot, ka paši pagasti gribētu panākt taisni tādu grozī-
šanu, kādu te ir licis priekšā Zemgaļa kungs. Taisni
otrādi. Skrunda ir piederējusi pie Kuldīgas jau 2
gadu simteņus. Cik ilgi Kuldīgas apriņķis, tik ilgi
viņa tur ir. Ir vispāri nomanāms, ka atdalīt kādu pa-
gastu ir daudreiz grūtāki, nekā atstāt tur, kur viņš
pieradis. Lai ari daudzreiz ir grūtāka satiksme, viss
vienalga! Mums nav zināms, vai Skrundas pagasts
ari patiesi to vēlas. To nevaru pateikt, paskatāties,
ko šis projekts dara. Viņš izņem sānus Kuldīgas ap-
riņķim, vienus sānus atņem nost. Aizrāda, ka Skrun-
da guļot pie dzelzceļa, bet ari Saldus un citi pagasti
vēl atrodas pie dzelzceļa. Ja to atgriezīsim nost, tad
rodas robs un tas robs ir ļoti nepatīkams. Tādēļ no
savas puses lūdzu augsto namu šo dalu nepieņemt,
tas nav iespējams! Varētu būt citādas domas par pir-
mo dalu. pantu strīpot. Pašlaik mums nav ziņu, ka
pagasti to vēlas un es tikai zinu, ka komisija mes_ ne-
varējām ar to apmierināties, ka izņem vļenus sānus
un domā, ka tā forma neko nenozīmē. Tā forma no-
zīmē- gan ko, mums ir jaunas robežas jānosprauž, pa-
gastiem ir jāpārietno vienas zemes grāmatas uz otnu
u. t. t. Tur ir dažas lielas pārgrozības! Tāpēc, ja
vajadzība nav tik ārkārtīgi liela, šo dalu pieņemt
mums nevajaga. Es dažā ziņā varētu pabalstīt tikai
pirmo dalu — pantu strīpot, bet citu augsto namu lū-
dzu nepieņemt, jo mums jārēķināsar vietējiem iedzī-
votājiem un par to, ko vietējie iedzīvotāji vēlas, es
jums nekādas ziņas nevaru sniegt. Varbūt Kalniņa
kungam ir tādas ziņas, man par to ziņu nav!

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 9. panta
ir divi pārlabojumi. Pirmais no Zemgaļa un otrais
pašvaldības komisijas uzdevumā no Ulpes. Pie šo
pārlabojumu nobalsošanas ir ienākuši divi priekšliku-
mi. Viens no Grantskalna,kurš lūdz balsot katru pa-
gastu atsevišķi un otrs no Ulpes — pie Zemgaļa
priekšlikuma «lieku priekšā dalītu balsošanu, 1) pantu
strīpot un 2) un tā vietā likt" u. t. t., līdz pārlabojuma
beigām. Vispirms es likšu izsacīties par jautājumu,
vai balsot dalītā veidā. Ja tas tiktu pieņemts, tāda
veida dalīšana pieņemta, tad netiktu izslēgta balso-
šana par 2. dalu. Varētu balsot katru dalu atsevišķi.
Vārds pie balsošanas kārtības referentam.

Referents G. Reinhards: Es lūdzu atsevišķu
balsošanu par katru pagastu neizdarīt, jomums tādā
kārtā ir jau iezadzies mazs streijgabalspie balsoša-
nas, nu vajadzēs to kļūdu izlabot varbūt redakcijas
komisijai, referents nevar to tik ātri uzrādīt: ir jā-
skatās uz kartes, kā robežas iet. Tāpēc vajadzētu
balsot tā,kā te ir likts priekšā «pantu strīpot" — būtu
viena daļa, «un tā vietā likt..'." — otra dala. Bet ja
grib balsot tā, kā te ir alfabētiskā kārtībā, tad gan bū-
tu drusku jādomā, man būtu jāskatās cauri, vai tā
var likt, būtu jāpaskatās uz kartes; tik viegli nevar
robežas visur noskatīt, tāpēc ari neko [aunu mes te
neizdarīsim, ja mēs pantu, kā Zemgaļa kungs to liek
priekšā, balsosim pa daļām,pie kam pēc Ulpes kunga

priekšlikuma dalām to 2 dajas. Tas butu vispareizā-
kais!

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Es likšu uz
balsošanu Ulpes priekšlikumu

izdarīt dalītu balsošanu.
Vispirms būtu «strīpot pantu" — vienadaļa,«tā vietā likt" — līdz panta beigām — ta butu otra

dala. Kas būtu pret Ulpes priekšlikumu. Nav. Kas
atturas no balsošanas? Nav. Ulpes priekšlikums
pieņemts. Tālāk Grantskalns ir iesniedzis priekšli-
kumu

balsot par katru pagastu atsevišķi.
Ja pants tiek strīpots, tad visa pāreja balsošana

atkrīt, bet janetiek strīpots, tad 2. dala nak uz balso-
šanu un tad Grantskalns liek priekša balsot katru, pa-
gastu atsevišķi. Lūdzu piecelties, kas ir par Grants-
kalna priekšlikumu. Par Grantskalna priekšlikumu
nodotas tikai 8 balsis, kas ir nepietiekošs skaits, un
tāpēc tas atkrīt. Tad nāk vispirms nobalsošana jau-
tājums par panta strīpošanu un ta vieta likt jaunu
pantu. Pie 9. panta Zemgaļa pārlabojums skan:

pantu strīpot un tā vietā likt jaunu pantu sekoša redakcija:
„Aizputes apriņķim pievienot no Kuldīgas apriņķa Turla-

vas, Raņķu, Skrundas un Pampāļu pagastu un no Liepājas
apriņķa Vecpils pagastu".

Tā tad vispirms ir priekšlikums pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos,kas ir pret priekšlikumu — pantu
strīpot. Nav neviena. Es ludzupacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Par Zemgaļa priekšli-
kumu nodotas 70 balsis, pret to nav neviens, atturē-
jušies6. Priekšlikums pieņemts. Nākoša dala:

tā vietā likt jaunu pantu sekoša redakcija:
,.Aizputes apriņķim pievienot no Kuldīgas apriņķa Turla-

vas, Raņķu, Skrundas un Pampāļu pagastus un no Liepājas
apriņķa Vecpils pagastu".

Tagad es likšu šo dalu uz balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikuma dalu.Par Zem-
gaļa pārlabojumu nodotas tikai 18 balsis. Nepietie-
košs skaits. Priekšlikums atkrīt. Tā tad 9. pantsir
strīpots. Reizē ar to atkrīt pie 9. panta ienestais pār-
labojums no Ulpes pašvaldības komisijas vārda.Talak
nāk pārlabojumi pie 11. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Panta tekstu strīpot un tā vieta likt „Tukuma apriņķim

pievieno sekošus Talsu apriņķa pagastus: Aizupes, Dzirciema,
Engures, Matkules, Pūres, Vānes, Zantes un Zemītes."

R. Bīl mans.
Skujenieka pārlabojums: Pantu papildināt ar vārdiem:

„Arlavas, Lubezeres, Nogales"."
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Skujenieks

paziņo, ka viņš savu pārlabojumu noņem Paliek ti-
kai pārlabojums, kuru ienesis Bīlmans. Vaļkāds ve-
ļas vārdu? Vārdu neviens nevēlas? Vārds refe-
rentam.

Referents G.Reinhards: Šis pārlabojums ir tur-
pinājums no Bīlmaņa kunga pārlabojuma pie 8. panta.
Viņš iziet uz to, lai paturētu Talsu apriņķi. Tas ir ie-
spējams, lai gan pašvaldības komisija aiz zināmiem
iemesliem tam nepiekrīt. Esjau norādīju, ka tad pa-
liek abi ari komisijā projektētie apriņķi ar apmēram
32.000 iedzīvotāju katrs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Es likšu ta-
gad Bīlmaņa ienesto pārlabojumu pie 11. panta uz
balsošanu. Referents ir pret pārlabojumu. Es lūdzu
pacelties tos, kas ir par Bīlmaņa pārlabojumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bīlmaņa pārlabojumu.
Nav neviens. Kas atturas no balsošanas? Balsoša-
nas iznākums: par Bīlmaņa pārlabojumu — 70 bal-
sis, pret neviena, atturējušies — 6. 11. pants pie-

' ņemts jaunā redakcijā. 14. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«14. panta teksta vieta likt sekošu:
„Jelgavas apriņķim pievieno no Kuldīgas apriņķa Reņģu

pagastu un no Tukuma apriņķa Bēnes, lies, Jaunauces, Liel-
auces, Sniķeres, Vadakstes un Vecauces pagastu."

Iesniedzis R. Bīlmanis.
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14. pantā strīpot vārdus: „un Bauskas apriņķa pagastus,
izņemot 12. pantā minētos". Iesniedzis A. Dzenis.

14. panta beigās strīpot vārdus: „un Bauskas apriņķa pa-
gastus, izņemot 12. pantā minētos". Iesniedzis P. Ulpe,"

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai kāds
velētos vārdu pie šiem pārlabojumiem? Vārds
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstais nams nav
likvidējis Aizputes apriņķi, kurš ir mazāks nekā Bau-
skas apriņķis, būtu domājams, ka tādā gadījumā ari
Bauskas apriņķis nebūtu likvidējams, vēl vairāk tā-
pēc, ka tas ir auglīgākā apgabalā, kurš varēs labāk
eksistēt kāAizputes apriņķis. Tāpēc būtu loģisks slē-
dziens no iepriekšējiem lēmumiem, ka Bauskas ap-
riņķis nebūtu likvidējams.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Es lūdzu referenta atsauksmi.

Referents G. Reinhards: Tā kā augstais nams
jau ir izšķīries par Talsu apriņķa restaurēšanu, tad ir
saprotama lieta, ka Bīlmaņa kunga priekšlikums ir
pieņemams. Viņš atšķiras no tā, kas līdz šim bija,
kā es jau norādīju, caur to, ka divi pagasti vairāk pa-
liek pie Tukuma apriņķa; bet tākā tagad Tukums un
Talsi uz priekšu būs katrs pat sevi, tad ari komisija.
atzina, ka pareizāki ir atstāt Reņģu un Annenieku pa-
gastus pie Tukuma un nepiegriezt viņus pie Jelgavas.
Ja nu reiz tādu apriņķu restaurēšana kā Aizputes,
Tukuma un Talsu pēc sava mazuma augstais nams

ļ tura par iespējamu, tad ari Bauskas apriņķis var pa-
likt. Viņš būtu vēl lielāks nekā Talsu un Tukuma ap-
riņķi. Tāpēc viņu ari varētu atstāt. Komisija bij iz-
gājusi no citiem aprēķiniem un nostājās šim sadalīju-
mam pretim. Bet komisija pārsprieda šīs varbūtības
un atrada, ka tādas varētu būt. Reizē ar to es lūdzu
skatīties uz referentu tā, ka pie šī likumprojekta refe-
rents nevar tā referēt, kā pie citiem likumprojektiem,
kur viņam krasi jānostājas uz tā viedokļa, kādu at-
zīst komisija. Te katrs variants ir cieši saistīts ar
visu pārējo. Komisijas spriedums te patiesībā atka-
rājas no tā, kādu gaitu ņem viss likumprojekts Sa-
eimā. Saeimā viņš pieņēmis pavisam citu virzienu
nekā komisijā. Komisijā šo variantu atrada par ie-
spējamu, lai gan komisija nevarēja par viņu balsot,
joviņai bija citi vadošie principi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie 14.
panta ir iesniegti 3 pārlabojumi. Pirmais:

„Panta teksta vietā likt sekošu:
,,.Jelgavas apriņķim pievienot no Kuldīgas apriņķa Rei.ifru

pagastu un no Tukuma apriņķa Bēnes, Īles, Jaunauces, Liel-
auces, Sniķeres, Vadakstes un Vecauces pagastu"."

Iesniedzis R. Bīlmanis.
Nākošais pārlabojums:
,,Pantā strīpot vārdus: „un Bauskas apriņķa pagastus, iz-

ņemot 12. panta minētos"." Iesniedzis A. Dzenis.
Tālāk
„panta beigas strīpot vārdus: „un Bauskas apriņķa paga-

stus, izņemot 12. panta minētos"." Iesniedzis Ulpe.
Balsošanā vispirms nāks Bīlmaņa iesniegtais

pārlabojums, kurš paredz pantam jaunu tekstu. Ja
Bīlmaņa iesniegtais pārlabojums tiktu pieņemts, tad
atkrīt abi līdzīgie Dzeņa un Ulpes pārlabojumi. Ja
Bīlmaņa pārlabojums netiktu pieņemts, tad nāk ūz
balsošanu Dzena pārlabojums un reizē ar to. kā lī-
dzīgs, tiktu izšķirts ari Ulpes pārlabojums. Bīlmaņa
pārlabojums skan:

..Panta teksta vietā likt sekošu:
,.Jelgavas apriņķim pievieno no Kuldīgas apriņķa Reņģu

pagastu un no Tukuma apriņķa Bēnes, lies, Jaunauces, Liel-
auces, Sniķeres, Vadakstes un Vecauces pagastus"."

Referents izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Bīlmaņa pārlabojumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bīlmaņa pārlabojumu.
Nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Balsošanas iznākums: par Bīlmaņa pārla-
bojumu nodotas 73 balsis, pret to nav nodota neviena
balss, atturējušies 4. Bīlmaņa pārlabojums pieņemts.

Līdz ar to atkrīt nākošie pārlabojumi, kā Dzeņa, ta
ari Ulpes. Tālāk 14. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„(Jauns pants) Bauskas apriņķim pievieno no Jaun-

jelgavas apriņķa Kurmenes un Valles pagastus.
P. Ulpe."_

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēlas
kāds vārdu pie šī priekšlikuma? Neviens vārdu ne-
vēlas. Lūdzu referentu izteikties.

Referents G. Reinhards: Pašvaldības komisijā
priekšlikums atraidīts. To atraidīja vispirms tādēļ,
ka pašvaldības komisija neatzina Bauskas apriņķi kā
tādu. Mēs tagad esam restaurējuši Bauskas apriņķi.
Bauskas apriņķis pastāv pēc tā, ko nupat pieņēmām,
bet šinī gadījumā Kurmenes un Valles pagastu pievie-
nošana viņam ir gan iespējama, bet nav absolūti vaja-
dzīga. Kā jūs redziet uz kartes, šie pagasti, kas ta-
gad pieder pie Jaunjelgavas apriņķa, no sava projek-
tētā centra, Jēkabpils, atrodas diezgan tālu. Tie ir
Jēkabpils apriņķī uz kartes Nr. 18 un Nr. 7. Līdz šim
viņu apriņķa pilsēta bija Jaunjelgava, kas bij viņiem
diezgan tuva; viņu jaunā apriņķa pilsēta, Jēkabpils,
tomēr ir diezgan tālu un tas ir tas iemesls, kapec
Ulpes kungs ir licis priekšā tos pievienot Bauskas ap-
riņķim, lai gan ari Bauskas pilsēta viņiem ir diezgan
tālu. Iespējams tas tomēr ir, jo jāievēro, ka tomēr
vairāk uz Rīgas pusi ir Bauska nekā Jēkabpils. Ie-
vērojot visu to. šo priekšlikumu varētu ari pieņemt,
lai gan komisijā tas balsu vairākumu nav dabūjis. Bet
ievērojot to, ka komisija domāja tikai par Jelgavas
apriņķi — atsevišķs Bauskas apriņķis nebij domāts —
kas agrāk nebij iespējams, tagad tomēr butu izve-
dams. Tā/saprotams, ir garšas lieta. Es par to ne-
varu izteikties ne par, ne pret.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Ulpes priekš-
likums skan tā:

Ienest jaunu 14'. pantu:
«Bauskas apriņķim pievieno no Jaunjelgavas apriņķa

Kurmenes un Valles pagastus."
Es likšu to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas no bal-
sošanas, lūdzu pacelties. Balsošanas iznākums: par
14\ pantu nodotas 60 balsis, pret to nav nevienas, at-
turējušies 6. Jaunais 14\ pants pieņemts. Tālāk pār-
labojumi pie 17. panta.

Sekretārs .1. Vesmanis:
„17. pantā strīpot vārdu „Madonas" un vieta likt vardu

..Gulbenes". Tālāk strīpot pagastu nosaukumus: „Iršu, Iršu
kolonijas, Lautera-Vieslenas, Liepkalna-Ozolu, Lubejas, Lie-
zeres, Sausnējas, Vējavas, Vestienas, Vietalvas un Vietalvas-
Odzienas. "

Papildināt pantu ar sekošiem pagastu nosaukumiem:
„Aluksnes, Alsviķu, Annas, Kolberga, Lasberģa, Lejas, Māl-
upes, Ziemeru, Zeltiņu, Druvienas un Lizuma."

Iesniedzis Soc. dem. frakc. uzdevumā P. Ulpe.
17. pantā strīpot vārdu ..Kalnciema".

Iesniedzis pašvald. kom. uzdevumā P. Ulpe.
17. pantā starp vārdiem „Mārcienas" un „Meiranu" ie-

spraust vārdu: „Mēdzulas".
Iesniedzis P. Berzis."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēlē-
tos kāds vārdu pie 17. panta pārlabojumiem? Vārdu
neviens nevēlas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents G. Reinhards: Pie 17.panta ir dažā-
das dabas pārlabojumi. Vispirms, apskatot pirmo
pārlabojumu, ko iesniedzis Ulpe socialdemokrtaiskās
partijas uzdevumā, man jāsaka,ka šispriekšlikums —-
pārcelt apriņķa pilsētu no Madonas uz Gulbeni — ir
sastādīts diezgan loģiski un tāds variants ir bijis ari
komisijai. Ja augstais nams to vēlas pieņemt, tad
viņš var to pieņemt tā kā tas ir. Saprotama lieta, tad
atkristu nost tas, ko tālāk iesniedza pašvaldības ko-
misijas uzdevumā Ulpe un tāpat atkristu nost ari tas,
ko_Berģa kungs iesniedzis, jo tas tikai tad var palikt
spēkā, ja paliek Madonas apriņķis. Tā tad šis pir-
mais priekšlikums izšķir otrā un trešā priekšlikuma
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likteni. Ja augstais nams sociāldemokrātu frakcijas
iesniegto pārlabojumu par apriņķu pilsētas pārnešanu
no Madonas uz Vecgulbeni pieņem, tie divi atkristu
nost, tie vairs neder iekšā pēc būtības. Pašvaldības
komisija atraidīja sociāldemokrātu frakcijas uzdevu-
mā iesniegto priekšlikumu. Es kādreiz agrākā runā
izteicos par labu Madonai kā referents. Man tagad
jānorāda uz to, ko toreiz teicu un jāuztur, ka nav ne-
kāda iemesla pārnest centru uz Vecgulbeni. Bija gan
vairāk iemesli pret to, un augstais nams ari atzina, lai
Madona paliktu. Madonā ēkas labākas, tā atrodas
veselīgākā vietā un centrs nemaz tik slikts neiznāk,
taisni ir vairāk pa ceļam uz Rīgu un sadzīves straume
tek tā kā tā uz Rīgu. Man komisijas vārdā jāpaziņo,
ka šis priekšlikums noraidīts un jaaugstais nams ari
tonoraidīs, tad nāktu balsošanā šie divi priekšlikumi
tālāk un par tiem jāpaziņo, ka komisija viņus pieņē-
musi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings:' Vārdu pie
balsošanas vēl vēlas referents.

Referents G. Reinhards: Es drusciņ izlabošu
savus vārdus, ko teicu priekš tam. Pēc tam, kad es
pārrunāju lietu ar prezidiju, ir lieta tāda, japieņemtu
šo priekšlikumu, ko iesniegusi sociāldemokrātu frak-
cija, tad priekšlikumu, strīpot vārdus «Kalnciema",,
nevar vairs balsot, jo Kalnciems paliktu tad kā streij-
gabals. Tas tāpēc nav iespējams. Tāpēc man paš-
valdības komisijas vārdā jāpaziņo, ka komisija tam
nepiekrita. Otrais priekšlikums ir tāds, par kuru va-
rētu balsot, tur nepaliek streijgabals, bet pats pagasts
nevēlas, kāpēc Berģa kunga priekšlikums atkrīt, jo
pagasts vēlas tikai, ja ir Madona. Citādi vēlas pie
Cēsīm. Komisija stāvēja uz tā viedokļa,ka nav vērts
pret viņa gribu darīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vispirms ir
iesniegts priekšlikums no Ulpes, kurš skan:

„pantā strīpot vārdu „Madonas" un vieta likt vardu
„Oulbenes". Tālāk strīpot pagastu nosaukumus „Iršu, Iršu ko-
lonijas, Lautera-Viesienas, Liepkalna-Ozolu, Lubejas, Liezeres,
Sausnējas, Vējavas, Vestienas, Vietalvas un Vietalvas-Odzie-
nas." Papildināt pantu ar sekošiem pagastu nosaukumiem:
„Alūksnes, Alsviķu, Annas, Kolberga, Lasberģa, Lejas, Māl-
upes, Ziemeru, Zeltiņu, Druvienas un Lizuma."

Referents izsakās pret Ulpes pārlabojumu. Es
lūdzu pacelties tos, kas ir par Ulpes pārlabojumu.
Tagad es lūdzu piecelties tos,kas ir pret pārlabojumu.
Beidzot es lūdzu piecelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par Ulpes pārlabojumu
pie 17. panta nodota 31 balss, pret to — 50, atturē-
jies nav neviens. Priekšlikums atkrīt. Tad vēl ir
iesniegts sekošais priekšlikums:

„pantā strīpot vārdu «Kalnciema". Pašvaldības komi-
sijas uzdevumā P. Ulpe."

Kā referents izturas pret to?
Referents G. Reinhards: Tagad šinīkombinācijā

man jāpaziņo, ka pašvaldības komisija ir par to, jo
pagasts vēlas palikt pie Valkas apriņķa un tas ir ie-
spējams; mums nav iemesla pievienot to piespiesti
pie jaunā. Viņi vēlas paši palikt pie vecā. Tā tad
komisija ir tais domās, ka tas ir iespējams. Komisi-
jas vārdā es izsacīšos par priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Referents ir
par Ulpes pārlabojumu. Es likšu to uz balsošanu un
lūdzu pacelties, tos, kas ir pret pārlabojumu. Nav
neviena. Kas atturas no balsošanas? Nav neviena.
Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Nākošais pārla-
bojums iesniegts no Berģa:

„pantā starp vārdiem „Mārcienas" un «Meirānu" ie-
spraust vārdu „Mēdzulas"."

Referents G. Reinhards: Komisija piekrita šim
pārlabojumam, jo pagasts ir lūdzis, lai viņu pieskaita
no Cēsu apriņķa pie Madonas. Komisijai tur nekas
nevar būt pretī, tas ir iespējams, jo viņš ir tuvu pie

Madonas un ir vienā draudzē ar kādu citu jau pie
Madonas piederošu pagastu. Komisija atrada priekš-
likumu par pieņemamu.;

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Referents
izsakās par Berģa pārlabojumu. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret Berģa pārlabojumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Es lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pantu pārlabotā veidā. Nav.
Kas atturas? Ari nav. 17. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. Nākošais 18.pants.

Sekretārs J. Vesmanisj
«Panta strīpot vardu „Cesu" un ta vieta likt «Gulbe-

nes".
Soc. dem. frakc. uzdevumā P. U 1 p e."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai vēlas
kāds vārdu pie 18. panta? Vārds P. Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Tas atkrīt. Es
priekšlikumu noņemu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Ulpe paziņo,
ka viņš savu priekšlikumu noņem. Nākošais pants, 21.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta pirmā rindā strīpot vārdu „Balvu" un tā vietā

likt „Viļakas"; panta piezīmi izteikt šādi: „Apriņķa centrs at-
rodas Viļakā". Jezups Rubuls.

Panta pirmā rindā strīpot vārdu „Balvu" un tā vietā
likt vārdu «Viļakas"; panta piezīmē strīpot vārdu «Balvos"
un tā vietā likt „Viļakā". Fr. Trasuns.

Panta pirmajā rindiņā starp vārdiem „nodibina" un „ap-
riņķi" vārda „Balvu" vietā likt vārdu «Viļakas", bet piezīmi
pie 21. panta izteikt šādi: «Apriņķa centrs atrodas Viļakā".

St. J ub ul s.
Panta pirmā rindā strīpot vārdu «Balvu" un tā vietā

likt «Jaunlatgales". Sī panta piezīmē strīpot vārdu «Balvos"
un tā vietā likt „Jaunlatgalē". F. K e m p s."

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas. Lūdzu referentu.

Referents G. Reinhards: Pašvaldības komisija
abus priekšlikumus, jo te patiesībā ir divi priekšliku-
mi — viens Rubuļa, Trasuna un Jubula, jopēc satura
tie ir vienādi, un otrs — Kempa priekšlikums, atrai-
dīja. Augstais nams motivus par jeb pret centra pār-
nesamus projektējamās vietas uz Balviem ir dzirdē-
jis un tādēļ es domāju,ka nav vērts ilgāk kavēt aug-
stā nama uzmanību, tos vēlreiz atkārtojot. Augstais
nams pagājušoreizi ir izšķīries par Balviem. Priekš-
rocības nav ne vienam ne otram.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Iesniegts
pārlabojums no Jezupa Rubula:

«panta 1. rindā strīpot vārdu «Balvu" un tā vietā likt
«Viļakas" un panta piezīmi izteikt šādi: «apriņķa centrs at-
rodas Viļakā"."

Ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkritīs
Trasuna un Jubula priekšlikumi. Referents izsakās
pret pārlabojumu. Lieku to tagad uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos,kas ir par pārlabojumu. Par pār-
labojumu nodotas tikai 18balsis, tā tad viņš atraidīts;
līdz ar to atraidīti ari Trasuna un Jubula pārlaboju-
mi, atliek vēl Kempa pārlabojums, kurš skan:

«21. panta 1. rindā strīpot vārdu «Balvu" un tā vietā
likt «Jaunlatgales". Šī panta piezīmē strīpot vārdu «Balvos"
un tā vietā likt « Jaunlatgalē"."

Referents izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu tagad
pacelties tos, kas ir pret Ķempa pārlabojumu. Kas ir
par pārlabojumu, lūdzu pacelties. Beidzot lūdzu pa-
celties tos,kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums: par Kempa pārlabojumu pie 21. panta nodo-
tas 54 balsis, pret to 27 balsis, atturējies nav neviens.
Pārlabojums pieņemts. Es lieku tagad 21. pantu pār-
labotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 21. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 21. panta pie-
ņemšanu. Balsošanas iznākums: par 21. panta pie-
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ņemšanu nodotas 46 balsis, pret nav neviena, atturas
24. 21. pants pārlabota veida pieņemts.

Ar attiecīgu skaitu parakstu ienācis priekšli-
kums:liekampriekšašīsdienassēdislēgt."

Es lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Tagad es lū-

dzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Beidzot
es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.Par
priekšlikumu nodotas visas balsis,_ izņemot 9, kas bij
pret. Tā tad priekšlikums par sēdes slēgšanu pie-
ņemts. Nākošā sēde rīt, 21. maija, pīkst. 5 pec pus-
dienas. Turpināsies debates par budžetu. Šīsdienas
sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakara.)

V. sesijas 14. sēde 1924. gada 21. maija.
' (Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Prezidijam iesūtījis ministru prezidents likum-
projektu par algotiem darbiniekiem un viņu ģime-
nes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību
sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos.
Nododams sociālās likumdošanas komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodots minētai komisijai.

Tālāk ministru prezidents piesūtījis lūgumu dot
Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Anša Rude-
vica saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
154. panta 2. dalās pamata._ Prezidijs liek priekša
nodot deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebil-
dumu nav? Nodots šai komisijai. Talak ministru
prezidents iesūtījis lūgumu dot Saeimas piekrišanu
Saeimas deputāta Arveda Berga saukšanai pie tie-
sas atbildības uz sodu likumu 305. panta 2. un 3.
punkta pamata. Prezidijs liek priekša nodot to de-f
putotu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?'
Nodots deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.

Turpinājās debates par izglītības, .ministrijas ār-
kārtējo izdevumu budžetu. Vārds Kallistratovam.

M. KaUistratovsTjTrievu vecticībnieks, runā
Iļj'T krieviski.)*) Runājot par izglītības ministrijas bu-

džetu, es ienesu priekšlikumu palielināt krievu
*) Runātāja atreferējums.

nodalās sumas par 3150 latiem, ka ari atjaunot krie-
vu nodalās budžetā izdevumu pantu priekš vidus-
skolu kursiem, paralēlām klasēm, mācības līdzekļiem
un remontiem. Tādu priekšlikumu es ienesu tapec,
ka budžeta komisija nav pareizi izrēķinājusi krievu
tautības daudzumu un reizē ar to sumas krievu
nodaļai un izdarījusi grozījumus operatīvos izde-
vumos. Krievu nodaļai ir likumīgas tiesības prasīt
3150 latu atvēlēšanu, jo tam par labu runa krievu
pilsoņu procentuālais sastāvs Latvija. Kas attie-
cas uz minētā panta atjaunošanu, tad tas ir dzīves
nenovēršamā prasība. Šī panta neatjaunošana aiz-
vērs ievērojamam krievu skolnieku skaitam durvis
no pamatskolām uz arodskolām. _ Kreditu trūkums
mācības līdzekļiem ir nopietns šķērslis pareizai mā-
cības gaitas nostādīšanai skolās.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nurokam.
M. Nuroks (žīdu bloks, runa vāciski):*) Aug-

stais nams! Mums nebija nodoms piedalīties a\eba-/}<"
tēs pie izglītības resora budžeta. Ne tāpēc, ka iz-
glītības ministrijas skolu politika mus apmierinātu;
pavisam pretēji. Mēs varbūt varētu uzskaitīt lielu
grēku reģistri, kur izglītības resors, gan zem iepriek-
šējās vadības, apgrēkojies pret minoritatu skolu li-
kuma pastāvēšanu. Bet mēs ceram un ticam, ka
jūs, deputātu kungi, pieņemot taisnīgu autonomijas
likumu, palīdzēsiet ilgstoši nokārtot minoritatu skolu
lietas. Šim likumam jādod iespēja panākt sengaidīto
mierīgo darbu. Tam jādod iespēja visām mūsu
valsts tautībām strādāt mierīgi līdz pie Latvijas
tālākas izbūves, mūsu kopējai dzimtenei par labu.
Ja es tomēr, neskatoties uz to ņemu vārdu, tad tā-
pēc, ka priesteris Trasuna kungs atrada par iespē-
jamu ievilkt izglītības resora budžeta debatēs aug-
sto politiku un apšaubīt minoritatu lojalitāti, bet it
sevišķi viņš pagodināja ar savu uzmanību žīdus.
Trasuna kungs cēla zināmus apvainojumus ne tikai
pret Latvijas žīdu iedzīvotājiem, bet pret visu žīdu
tautu; Viņš uzsāka, laikam tāpēc, ka runa ietpar
izglītības jautājumiem, zinātnisku ekskursiju vēstu-
res pētīšanas laukā un konstatēja, ka žīdi — es ci-
tēju pēc stenogramas — Ēģiptē, Sirijā, Maķedonijā,
Grieķijā, Romā, Spānijā, Polijā un Krievijā nekad
nav bijuši apmierināti. (Fr. Trasuns no vietas: «Vai
tad tas nav taisnība?") Jā, saprotams, Trasuna
kungs, mēs nepavisam negribam noliegt pie žīdiem
šo gadu tūkstošiem ilgo neapmierinātību. Bet kāds
tad nu ir šis neapmierinātības cēlonis? To mēs
jums varam pateikt: vecās žīdu kultūras tautas brī-
vības un izglītošanās dziņa nekad negribēja apmie-
rināties ar to, ka atņemot elementārākās cilvēka
tiesības gribēja saistīttautas ķermeni, likt važās
tautas dvēseli. Šī neapmierinātība žīdiem var būt
tikai par godu. Veltīgi Trasuna kungs sauc par lie-
ciniekiem faraonus no viņu kapenēm. Toreizējā
Ēģipte priesteriem, kurš turēja svētu veco testamen-
tu, varēja dot maz iemesla būt apmierinātam.

*) Runātāja atreferējums.
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Ari grieķi, maķedonieši un sirieši ar savu spaidu
kārtā izvesto sveštautiešu helenizēšanu varēja iz-
saukt protams tikai neapmierinātību.

Romu un Spāniju Trasuna kungam gan labāk
nevajadzēja pieminēt. Ar Romas_ svētību _ Trasuna
kunga ticības biedri Spānija gribēja iepotēt žīdiem
citu pārliecību ar spīdzināšanas instrumentu un sār-
ta palīdzību un laupīt tiem visu svētāko un dārgāko.
Un tad nu Trasuna kungs _ sava naivitate brīnās, ka
«nepateicīgie" žīdi Spānija nav bijuši pilnīgi apmie-
rināti.

Un janu mēs runājam par carisko Krieviju, ku-
ras «mīlestības pilnā" apiešanas ar visam minoritā-
tēm ir pietiekoši pazīstama, tad tur Trasuna kungs,
kurš šodien brīnās, ka citi nav apmierināti, pats bija
neapmierināto starpā. Mazākais valsts dome viņš
tā teica. Un ar tiesību. Jo toreiz taču mus apspie-
da kopīgi ar latviešu tautu. Šī apspiestība nevarēja
izsaukt nekādas mīlestības un apmierinātības jutas.

Jā, Trasuna kungs, mēs būsim spiesti but tik ilgi
neapmierināti, kamēr mūsu taisnīgās prasības ne-
tiks patiesībā apmierinātas, bet ne tikai uz papīra
vien. Latvijas žīdu mazākuma tautība, kura jau
kopš daudziem gadu simteņiem līdzi strādājusi pie
zemes uzzelšanas, dzīvo dažās Latgales vietas jau
septiņus gadu simteņus. *

Bet šāda neapmierinātība absolūti neruna pre-
tim žīdu vai citu minoritatu lojalitātei.

Ari Trasuna kungs ir pastāvīgi vairāk neapmie-
rināts nekā apmierināts.' Bet kas šai augsta nama
grib šaubīties par viņa lojalitāti? Vēl vairak._ Bieži
vien mums gadās redzēt Trasuna kunga apietas Lat-
gales mazākuma lomā. Kad nesen pašvaldības ko-
misijā izcēlās strīds par Latgales vietu nosaukumiem
un kāds žīdu tautības komisijas loceklis atturējās
no balsošanas, tad latgaliešu kungi tam pārmeta:
«Taisni Jums kā minoritatu priekšstavim vajadzēja
mūs drīzāk saprast, jo mēs, latgalieši, ari taču esam
minoritāte." Un šī nožēlojama Latgales minoritāte
nav apmierināta, kur to svarīgākos resoros valda
viņas pašas ministri.

Bet ari starp mūsu un Trasuna kunga_ neapmie-
rinātību ir loti liela izšķirība. Mēs prasām mums
pienākošās elementārākās tiesības, bet ne privilēģi-
jas. Bet Trasuna kungs vēlas šodien baznīcu, rīt
bankas sēdekli un parīt vēl kādu citu pabalstu.

Bet ir ari citās zemēs apmierināti žīdi, ko Tra-
suna kungs ar labu ziņu noklusēja: žīdi Savienotas
Valstīs, Anglijā, Francijā, Itālija, Holande, Beļģija,
Skandināvijā un Čechoslovakija. Tur, kur izpilda
žīdu taisnīgās prasības, tur viņi ir padevīgākie un
derīgākie valsts locekli.

Trasuna kunga pamācības valodu jautājuma
mums nepavisam nav vajadzīgas. Mes esam pārlie-
cināti, ka ari to regulēs autonomija (K._ Ulmanis no
vietas: «Tāda autonomija ka Savienotas Valstīs?")
Savienotās Valstīs, Ulmaņakungs, paldies Dievam,
nav nekāda minoritatu jautājuma.

Tagad es gribu apmierināt Trasuna kungu atJ
tiecībā uz konservatoriju. No valsts mes nedabūjam
priekš tam nevienu grasi. Vipārīgi rnusu izglītības
mērķiem mēs dabūjam mazāk, neka tas mums pro-
porcionāli nāktos. Trasuna kungs dabū priekš kur-
siem u. t. t. arvien ārkārtējas sumas. Zīdu minori-
tāte uztur žīdu konservatoriju no privātiem līdzek-
ļiem, jo tā dod žīdu muziķu, žīdu tautas dziesmas un
žīdu tautas dvēseli.

Vēl viens apvainojums: vācieši skatoties uz Vā-
ciju, krievi uz Krieviju un žīdi uz Palestinu.

Vāciem un krieviem nav vajadzīgs, lai es aiz-
stāvētu viņu lojalitāti.

Kas attiecas uz žīdiem un Palestinu, tad Tautu
savienības padome, pie kuras pieder ari Latvija,

vienbalsīgi apstiprināja Anglijas mandātu uz Pale-
stinu, kura mērķis ir atjaunot nacionālo tēviju žīdu
tautai. Dažādo valstu žīdi, kuri pabalsta Palestinas
atjaunošanu, ir loti lojāli un derīgi . pilsoņi savās
valstīs.

Vēl vienu apvainojumu Trasuna kungs pacēla
pret visām minoritātēm: viņas esot griezušās pie
Eiropas savu tiesību panākšanai. (K. Ulmanis no
vietas: «Tas nav pielaižams!") Ulmaņa kungs, es
drīz atgriezīšos pie tā, ko Jūsu frakcijas biedrs, Mei-
erovica kungs, kā ministru prezidents un ārlietu
ministrs par to teica. Vispirms es gribētu no šīs
augstās vietas konstatēt, ka neviena Latvijas mino-
ritāte nav šo ceļu gājusi. (Z. Meierovics no vietas:
«Un barons Heikings?") Še neiet runa par privāt-
personām. Es paziņoju vēlreiz, ka ne vācu, ne krie-
vu, ne žīdu, ne poļu minoritāte nav griezusies ne
pie vienas oficiālas ārzemju iestādes ar sūdzībām.

Mēs ceram, ka mūsu taisnīgās prasības tiks ap-
mierinātas šeit un tiks panākta vienošanās.

Bet šeit jāpiezīmē, ka tāds solis, ja tas pat būtu
sperts, tomēr stāvētu jauno tiesību rāmjos un to ne-
kādā ziņā nevarētu apzīmēt par nelojal

^
Te nu es

gribu atgriezties pie Ulmaņa kunga minētā Meiero-
vica kunga izteiciena. Kādā intervijā krievu avizes
„CeronHfl" līdzstrādniekam Meierovica kungs kā
ministru prezidents un ārlietu ministrs izteicās
par jautājumu, ka kādas minoritātes griešanās pie
Tautu savienības, sakaņā ar pastāvošo kārtību, uz-
skatāma par pilnīgi lojālu.

Deputātu kungi, par vienu mums jābūt skaidrī-
bai. Brīvības lozungi, asiņainā pasaules kara iegu-
vumi sludina cilvēcei divas lietas: vairākuma tau-
tība dabū tiesību dibināt savu patstāvīgu neatkarīgu
valsti, bet mazākuma tautības, bez pašas par sevi
saprotamās politiskās vienlīdzības, dabū pilnu iespēju
izkopt savas nacionālās īpatnības. Latviešu tautībai
ir tā laime, būt vairākuma tautībai. Jaunradītā
augstākā tauta un zemju instance, Tautu savienība,
uzņemas uz sevi rūpes pārraudzīt kā vienu, tā otru.

Un kad noklausījāmies dziļi izjusto, ievērības
cienīgo latviešu tautas gara milža, visu cienītā dzej-
nieka Raiņa runu šai augstā namā, kā sev stāda
priekšā latvju tautas attiecības pret sveštautiešiem
un sevišķi pret žīdiem dzejnieks un ne priesteris,
tad mums nav bail par mūsu jaunās valsts nākotni.
Mēs dalāmies līdz ar labākiem latviešu tautas vīriem
ticībā uz neatkarīgu, mierīgu, kultureli un saimnie-
ciski spēcinātu Latviju, kas visām iedzīvotāju gru-
pām būs vienlīdzīgi dārga, kur visi jutīsies sevi vien-
līdz labi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sainim. _ «
^H. Sainis (zemnieku savienība): Kad izgājušā

sēdē mēs runājam par izglītības ministrijas budžetu .
un es aizrādīju uz dažām mācības iestādēm un da- "
žiem pedagogiem, kuri savās skolās ir piekopuši in-
ternacionālo sociāldemokrātisko politiku un uz tām
sekām, pie kādām ir vedusi šī politika, tad nāca no
sociāldemokrātiem 3 runātāji, nāca ar stipriem iz-
teicieniem, Radziņa kungs pat ar demagoģiju mēģi-
nāja atspēkot šos no manis pievestos faktus un mē-
ģināja viņus aizsegt. Šie stiprie izteicieni un tā de-
magoģjja, kuru dzina Radziņa kungs, rādīja, uz kā-
da kulturelā līmeņa stāv sociāldemokrātiskā frak-
cija, par kuru neilgi atpakaļ Raiņa kungs loti sajūs-
minājās un teica, ka tā esot viskulturelakā frakcija
un ka starp pilsoņiem vienīgais kulturelakais cilvēks
esot Skalbes kungs. Radziņa kungs nāca un mēģi-
nāja aizstāvēt Kārkliņa kunga darbību Valmierā.
Es jau izgājušo reiz aizrādīju, ka Kārkliņa kunga
vārds Valmieras apkārtnes sabiedrībā tiek minēts
sakarā ar 1919. gada notikumiem tanī ziņā, ka sa-
biedrība saka, ka vajadzētu sodīt ne bērnus, bet tos
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skolotājus, kas bērnus uz noziedzībām ar savu in-
ternacionālo politiku ir pavedinājuši. Es nezinu, vai
kulturels cilvēks var nākt un aizstāvēt tādas lietas,
kādas toreiz pielaida Valmierā Kārkliņa kungs, kad
viņš ar viltu un nepatiesību mēģināja iedabūt skolas
gaitas noteikšanā savas partijas biedrus, apvez-
dams ap stūri vairāk kā 100 skolotājus, teikdams, ka
Melnalksnis ir valdības kandidāts uz inspektora
vietu, pie kam Melnalkšņa kungs par viltību un nepa-
tiesību noklusēja. Kā jau teicu, tagad šis Kārkliņa
kungs sēžot skolotāju institūtā un pasniedzot meto-
diku jauniem skolotājiem. Paceļas loti lielas bažas,
vai Kārkliņa kunga īpašības-nepāries uz viņa skolē-
niem, nākošiem skolotājiem un no tiem tālāk uz viņu
audzēkņiem. Par to, cik labs ir Kārkliņa kungs kā
pedagogs, lai liecina vēl viens fakts. Valmierā KārK-
liņa kunga laikā notika kāds nelaimes gadījums, kur
ugunim par upuri krita dažu skolēnu mācības līdzekli
un grāmatas. Ieradies no laukiem kāds no bērnu
vecākiem un lūdzis, lai Kārkliņa kungs apgādājot
vajadzīgās grāmatas, jo viņš pats nezinot, kādas va-
jadzīgas; par grāmatām viņš samaksāšot. Atbilde
bijusi tāda: «Tu esi saimnieks, buržujs, par tevi man
nav jāgādā;mans uzdevums ir gādāt tikai par strād-
nieku, par proletāriešu bērniem." Tāpat Radziņa
kungam tīri neviļus paspruka, ka tomēr Kārkliņa
kungam Valmierā bijis par siltu, par karstu, kaut
gan Radziņa kungs to gaisu vēdinājis, tomēr bijis
jāsprūk šurp uz Rīgu. Vai par tādām lietām, kungi,
var klusēt? Vai tas liecina par kultūru, ja šādas ne-

\ būšanas mēģina noslēpt? Tālāk Radziņa kungs, lai
mīkstinātu Kārkliņa kunga lietu, aizrādīja, ka Sainis,
lūk, pats esot notiesāts par nepatiesu ziņu sniegšanu
kāda Buivas lietā. Radziņa kungs, pirms Jūsu runas,
es Jums pastāstīju, kāda tā lieta ir, tāpēc Jums to
vajadzēja ari še pastāstīt. Lieta ir šāda: Jūsu par-
tijas biedri kaunas no Jūsu partijas vārda. Daži sko-
lotāji, kurus es kādā korespondencē biju nosaucis par
sociāldemokrātiem, kas viņi ari bija, griezās pie
Matišu sociāldemokrātu organizācijas priekšnieka,
lai tas apliecina, ka viņi nav sociāldemokrāti un ka
šis kauna traips no viņiem atkrīt. To ari zem zvē-
resta apliecināja šis jūsu Matīšu organizācijas
priekšnieks, ka šis kauna traips, sociāldemokrāti, uz
Buivu un Vidiņu nekrīt. Nu, kungi, ja manas kores-
pondences rezultāti ir bijuši tādi, ka tā kauna traipa,
sociāldemokrāts, nomazgāšanai bija vajadzīga soci-
āldemokrātu liecība, kad velnu izdzina ar Belcebulu,
tad es esmu gatavs ne tikai vienu dienu nosēdēt mā-
jas arestā, bet pat 10 dienas kārtīgā arestā. Radzi-
ņa kungs nāca ar demagoģiju un teica, ka cara laikā
Sainis esot denuncējis skolotājus pie cara inspekto-
riem. Tādi cilvēki, kas ar denuncēšanu nodarbojas,
ir meklējami taisni jūsu, sociāldemokrātu, partijā,
bet ne pie manis. Ja taisni Radziņa kungs nāca un
mēģināja aizstāvēt Kārkliņa un citus kungus, tad tas
jaupats par sevi liecina, ka no manis pievestie fakti
ir patiesība. Ari Jaunzema kungs nāca un runāja
par Pētersona kungu. Viņš sacīja, ka ziņas par Pē-
tersona kungu ievācis no politiskās apsardzes. Ari
es esmu ņēmis tās ziņas no politiskās apsardzes, bet
Jaunzema kunga ziņas ir pilnīgākas un tai ziņā pilnī-
gākas, ka Jaunzema kunga ziņās bija pateikts, ka šis
Pētersona kungs ir aizlaidies uz Padomiju, kas ma-
nās ziņās nebija. Tad tālāk Jaunzema kungs vēl
teica, ka viņam ziņots, ka Pētersona kungam esot
loti mīksta sirds, viņš pat asinis neesot varējis re-
dzēt. Ja šim Pētersona kungam tiešām ir tik mīksta
sirds, kā gan tad viņš varēja tik rosīgi strādāt pie
tādas valdības, kuras priekšā nevainīgu asins izlie-
šanā nobāl visbriesmīgāko varmāku un tirāniju laiki,
kā viņš varēja šādai valdībai līdzi iet. Tas liecina
nevis par Pētersona mīksto sirdi, bet par to, ka

viņš bēdza no pelnīta soda un tad, kad sociāldemo-
krāti izgādāja amnestijas aktu, viņš atbrauca atpakaļ
un tagad laimīgi strādā skolā. Tad nāca Bastjāņa
kungs un teica, ka visi no manis pievestie fakti esot
sameloti. Es gan to nebiju gaidījis no Bastjāņa kun-
ga, no Radziņa kunga tas vēl bija sagaidāms. Visi
tie fakti esot sameloti. Bastjāņa kungs, es jau aiz-
rādīju savas runas sākumā uz to, ka viss tas, ko es
šeit citēšu, nav manas domas, bet ir Satversmes
Saoulces lūgumu un sūdzību un izglītības komisiju un
ekspertu atzinumi, un ari Rītiņa kunga ziņas izglītī-
bas ministrijai. Tomēr Bastjāņa kungs nāk un pa-
saka, ka tas ir samelots. Tas uzliek kroni sociālde-
mokrātu kultūrai, par kuru es jau runāju. Varbūt
jūs, Bastjāņa kungs, nāksat ua pasacīsat, ka Satver-
smes Sapulces lūgumu nu sūdzību un izglītības ko-
misiju protokoli ir sameloti. Es tieku piespiests vēl-
reiz šo komisiju un ekspertu atzinumus nolasīt.
Bastjāņa kungs, nākat šurp, un lasīsim abi šos pro-
tokolus, lai jums nebūtu jāsaka, ka es tos sameloju
(Sauciens kreisā pusē: «Cik reizes jūs tos proto-
kolus lasīsat?") Kamēr jūs reiz tos iegaumēsat.
Protokols Nr. 1. Lūgumu un sūdzību komisijas 3.
janvāra komisijas sēdē piedalījušies: Bružis, Sers,
Skubiķis, Kviesis un eksperts Dolgoi. Šīs komisi-
jas atzinums, paklausāties Bastjāņa kungs, kā tas
skan. Paņemiet stenogramas un salīdziniet, vai es
esmu samelojis. Komisijas atzinums un jautājums
izglītības komisijai: «Vai izglītības komisija atrod
par vēlamu tādā garā izdotu žurnālu, attiecībā uz
morāli, komunistisko virzienu un homoseksuālo jau-
tājumu." Tas ir, Bastjāņa kungs, -šīs komisijas atzi-
nums, kuru jūs nosauciet par samelojumu. Tālāk ?
izglītības komisijas ekspertu atzinums. Par laimi,
es šinī izglītības komisijas sēdē toreiz dalību neņēmu.
Sēde piedalījās Velkme, Irbe, Sauleskalns, Švābe,
departamenta direktors Ausēja kungs, eksperts Dr.
Kalniņš un Dr. Buduls. Ekspertu atzinums ir šāds:
eksperts redz šinī žurnālā atspoguļojamies to garu,
kāds tanī skola valda. Visur žurnālā novērojama
sociālisma ideoloģija, sākot no marksisma līdz anar-
ķismam. Redziet nu, kungi, ko saka zinātnes vīri,
kas to lietu apskata no zinātniskā viedokļa, un tie
atrod, ka_ skola ir nevēlams gars, bet jūs mēģiniet to
noliegt, jus to garu atzīstiet par labu, jūs mēģiniet to
a»pslept. Šis gars_sāk dot savus nevēlamos augļus;
jaunatne tiek nosēdināta uz apsūdzēto sola (starp-
saucieni no kreisās puses). IV. Rīgas pilsētas vidus-
skolas vadība cīnījās ar šo žurnālu no 4. aprīļa līdz
10. maijam un nevarēja izšķirties, ko ar to darīt,
kamēr skolnieki nāca un pasacīja, ka žurnāls jāiz-
ņem no apgrozības un izšķīra to, ko skolotāji nevarēja
un negribēja izšķirt. Direktors aizbildinājās savā
paskaidrojumā, ka nedrīkstējis liegt «Vanaga" pār-
došanu, jo Pīpiņam esot bijis jāsamaksā 3.700 rubļu
par «Vanaga" drukāšanu. Te man ir vēl priekšā
izglītības ministrijas un Rītiņa kunga raksti. (Sau-
ciens pa kreisi: «Kura gada tas ir, Saiņa kungs?")
kur uz ministrijas jautājumu, ko skolas vadība do-
ma darīt skola slikta virziena likvidēšanai, Rītiņš
dod atbildi, ka tāds ministrijas raksts sacēlis stingru
protestu pedagoģiska padomē un ka komunistiska
gara skola neesot un talak paskaidro, ka gribot dar-
boties līdzšinēja gara un vadīties no līdzšinējiem pe-
dagoģiskiem principiem. Tanī laikā, kad komisijas
un eksperti atzīst, ka skola ir nevēlams gars, skolas
pārzinis ar vislielāko stūrgalvību to noliedz un slēpj.
To pašu tagad dara sociāldemokrātu frakcija. Viņa
aizstāv un mēģina slēpt to slikto virzienu, kas sko-
las ir bijis. Pie tādiem apstākļiem vai mums ir kā-
das garantijas, ka tas nevēlamais gars skolās ne-
valdīs ari uz priekšu. Tad Bastjāņa kungs aizrādīja,
ka Vincis un Folkmanis esot nākuši no I. vidusskolas.
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Protams, no turienes jāizstājas, tāpēc ka tur nav tā
gara, kāds bija IV. vidusskolā; te varēja skolnieki
uzstāties ar mītiņu runām. Ne par velti I. vidus-
skolas direktors Jēģers ir ņemts «Vanaga" uz grau-
da. (Saucieni pa kreisi) _ Kas? _ Man Jeģera atsauk-
smes nav? (Jautrība zāle.) Jūsu atsauksme, Bast-
jāņa kungs un tas, ko Jūs runājiet, ir apšaubāms,
tam nav nekāda sakara ar lietu. Jus, Bastjāņa kungs,
sacījāt, ka nevar prasīt no 17 gadus veciem jaunek-
ļiem nosvērtus spriedumus. Tas ir taisnība, bet no
skolotājiem gan tas ir jāprasa. Bet ja skolas direk-
tors atzīst, ka referatsir mītiņa runa, un tomēr pie-
laiž viņu noturēt skolēnu sapulce, vai te n nosvēr-
tība, vai te ir manāma_griba apkarot nevēlamo vir-
zienu. Te taisni pretēji ir manāma griba veicināt
nevēlamo virzienu. Nevar jau katrreiz vainot sko-
lotājus, jakāds skolnieks ir ko noziedzies, bet tikai
tad nevar vainot, ja redzams, ka skolotājs ir darījis
visu, ir pūlējies ļaunu novērst. To mes neredzam
pie IV. vidusskolas. Tur mēs redzam pretējo. Par
nevēlamu atzīts no divām Satversmes Sapulces _ko-
misijām un ekspertiem žurnāls; IV. Rīgas pilsētas
vidusskolas skolotāju sapulce — no 18 skolotajiem
tikai 2 ir bijuši par to, ka žurnāls nav laižams apgro-
zībā, turpretī 16 ir bijuši par to, ka ir jālaiž apgro-
zībā, ari pats direktors ir bijis tai puse. Lai iet tau-
tā, lai izsētā sēkla nestāv dīkā, bet lai nes augļus.
Aizstāvēdami tādu lietu, jus radiet, ka esiet sastin-
guši. Jūs stāviet uz tā paša viedokļa, uz kura stā-
vējāt 1905. gadā. Kad toreiz sakas soda ekspedī-
ciju darbība uz laukiem, man bij izdevība but Rīga
un runāt ar kādu no jūsu partijas biedriem, kas ta-
gad ir Kurzemes tautskolu inspektors. Uz manu
aizrādījumu, ka ir nepareizi, ka vadoņi aizbēgušijun
viņu vietā ciešnevainīgi, man atbildēja: «lai tik ģere
večiem muguras, tad viņi būs niknāki pret valdību".
Tāpat tagad, aizstāvēdami nebūšanas, kas noved
skolēnus pie ciešanām, līdz ar to sakiet: «lai cieš
skolēni, viņi būs niknāki pret tagadējo iekārtu."
Jums nav viņu ciešanas nekas, jus sēdēsiet siltas
vietās. Ja tas tā ilgi ies un nekas netiks darīts, un
mūsu tagadējā valdība neko nedarīs, jo viņa stāv
zem sociāldemokrātu patagas,_ tad mes nonāksim
drīz pie tā, ka mūsu skolas mācīs tikai matemātiku
un no tās tikai 2 darbības: atņemšanu un dalīšanu
(Aplausi pa labi).

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnajam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-

jamie deputātu kungi! Es negribēju ņemt vardu
pie izglītības ministrijas budžeta, jo par šo jautā-
jumu jau ir runāts ļoti plaši. Plašas debates ari
ir pilnīgi saprotamas, šinī gadījtm^

jo
jautājumspar

politiku izglītības ministrija un _musu_ skolas ir loti
svarīgs un katram tuvs. Nav talab_ jābrīnās, ka pie
izglītības ministrijas budžeta izteicas vairāki runā-
tāji no vienas un tās pašas politiskas partijas. Lie-
kas ari, ka plašajās debates lielāka vai mazāka mēra
ir jau noskaidrots stāvoklis, kāds patlaban ir rnusu
skolās, kā ari spraustas, varbūt, tas linijas, kuras
vēlētos redzēt šinī valsts darbības lauka vienavai
otra politiskā grupa un partija. Ja es šodien ņemu
vārdu, tad uz to mani spieda Saiņa kunga runa, Sai-
ņa kunga uzbrukumi IV. vidusskolai.

Man ir bijusi izdevība 4 gadus personīgi sekot
šai skolai, jo mans zēns jau 4 gadus apmeklē šo vi-
dusskolu. Šajos 4 gados man ir bijis iespējams ie-
skatīties šīs skolas darbībā viņas dažadosveidos un
paņēmienos. Tāpēc es varu runāt zināma mēra ka
cilvēks, kurš daudz maz zin, kas šai skolā notiek.

Vispirms tie apvainojumi, kurus Saiņa kungs
cēla šeit ne tikai šodien, bet jau dažus gadus atpa-
kaļ «Brīvās Zemes" korespondences. Šie apvaino-
jumi ir nepareizi un nedibināti. Raksturīgi ir tas, ka

KiājumāSaeimai Stenografisk»!
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ari šodien 1924. gadā Saiņa kungs varēja uzstāties
ar faktiem, — kuri ir notikuši līdz 1922. gadam. Ne-
viena jauna fakta, neviena jauna aizrādījuma pec
1922. gada Saiņa kungam nav. Viss, par ko viņš no
šā augstā katedra runāja attiecība uz «Vanagu", at-
tiecībā uz arestiem, kuri notikuši šinī skola, visi šie
fakti attiecas uz notikumiem līdz 1922. gadam. (H.
Sainis no vietas: «Birznieka kunga atbilde!") Ja
deputāts pēc diviem gadiem grib spriest par zinā-
mās skolas politiku un darbību dibinoties uz parā-
dībām, kuras bijušas pirms diviem gadiem, tad, acīm
redzot, tikai tāpēc, ka viņš grib runāt, ka viņam lie-
tišķu pierādījumu rokas nav. Ja piegriežas_ pie pa-
šiem faktiem, kurus Saiņa kungs demonstrēja sava
pirmā runā attiecībā uz IV. vidusskolu un kurus mi-
nēja ari šodien, tad jākonstatē, ka attiecība uz are-
stiem šai skolā tādi gadījumi ir bijuši visa skolas pa-
stāvēšanas laikā trīspadsmit. Skola pastāv jau 4
gadus (starpsauciens). Ja, 13 aresti, kamēr _ši _ skola
pastāv. Bet Jūs, Saiņa kungs, neesat papūlējušies
ievākt ziņas par citām skolām. Varbūt, ka citas
skolas uzrādīs vēl lielākus skaitļus arestētu. Ja par
piemēru sāktu ievākt datus par rnusu universitāti,
tad tur, man šķiet, tādu gadījumu bus varbūt daudz
vairāk. Lai piedotu saviem argumentiem kaut kādu
spēku, kaut kādu sparu, Saiņa kungs teica, ka skolas
vadība neesot pat gribējusi cīnīties ar nevēlamam
parādībām, ka skolas direkcija uz izglītības ministri-
jas attiecīgu pieprasījumu esot_ atbildējusi, ka viņa
negrib neko darīt. Tā Jus teicat, Saiņa kungs. Pa-
skatīsimies,kā nu ir ar to gribu vai negribu kaut ko
darīt no skolas direkcijas puses. Lai mums nebūtu
daudz jāstrīdas, es nolasīšu burtiski tos jautājumus,
kādus izglītības ministrija sava raksta uzstāda IV.
Rīgas pilsētas vidusskolas vadībai, un par kuriem
runāja Saiņa kungs. Šis raksts ir parakstīts no
skolu departamenta direktora Ausēja kunga un no
Zālīša kunga. Šie jautājumi skan:_

1) ko skolas vadītāji, audzinātāji ka skolotāji ir
darījuši skolas komunistiska virziena apka-
rošanas nolūkā;

2) ko tie domā darīt šinī jautājuma turpmāk;
un 3) kā pēc skolas administrācijas domam.iz-

skaidrojams komunistiskais_ virziens Justi
vadītās skolas skolēnu starpa."

Pie tam jāzin, ka šie, ka ari nākošie jautājumi
no izglītības ministrijas ir uzstādīti tikai uz ta pa-
mata, ka skolā bij parādījies žurnāls, kura ir bijuši
nevēlami raksti un ka tur notikuši daži aresti. Ta-
gad uz šiem jautājumiem tad ari atbild skolas
direkcija. Viņa vispirms noskaidro — un nebūt ne-
noliedz, ka šie aresti ir bijuši, —bet noskaidro ari
tos apstākļus, pateicoties kuriem attiecīgie elementi
ir varējuši iekļūt šinī skola. Tālāk skolas direkci-
ja saka, ka ja ari pieņem, ka aplūkojamas parādības
nevēlamas un nosodāmas — un to viņa_ ari atzīst,
ka ir nevēlami priekš skolas, kair parādījies žur-
nāls «Vanags", kā ari taska skola bijuši tādi skolē-
ni, kurus vajadzējis arestēt, bet ka ari tad dibinoties
tikai uz šiematsevišķiem faktiem vien izglītības mi-
nistrijai nav bijis pietiekoši nopietna pamata apvai-
not visu skolu, ka viņa tiek vadīta komunistiska ga-
rā. Pret šo apvainojumu no_ izglītības ministrijas
puses tad ari protestē attiecīgās skolas vadītaji._ Un
tiešām, ja ņemam jautājumus, kurus ir uzstādījis
skolu departamenta direktors Ausēja kungs, un ana-
lizējam viņus, tad man, kungi, jāsaka, ka tāda veida
formulējums, kādā šos jautajumus_ redzam, bez šau-
bām Ausēja kungam ne kaut kādu godu nedara.
Ausēja kungs sava jautājuma uzstādījuma veida jau
konstatē, it kā visa skola būtu vadīta komunistiska
virzienā. Fakti turpretim ir tie, ka ir notikuši gan
atsevišķi aresti, ka parādījies tikai viens nevēlams
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nenosvērts žurnāla numurs, kurš ir bijis nodrukāts
1000 eksemplāros, 300 eksemplāri no kuriem ir bi-
juši izplatīti un 700 ekspemplari tūlīt otra diena ir
tikuši konfiscēti. Ta tad apgalvot, ka skolas valde
nav gribējusi cīnīties pret nevēlamam parādībām,
ir taču blefs, ir safantazēts. Ja uz minēto faktu
pamata vien grib apgalvot, ka visi audzēkņi tiek
audzināti komunistiskā garā, tad tas, Saiņa kungs,
ir spēlēšanās ar viltotam kartēm. (Sauciens pa
kreisi: «Negods!") Tāpat nekādu godu nedara ari
izglītības ministrijas skolu departamenta direkto-
ram Ausēja kungam, kurš ari uz šo pašu nedaudzo
faktu pamata ir apvainojis visu skolu, visu pedago-
ģisko padomi un skolniekus ka tādus, kuri darbojas

komunistiskā garā, komunistiskā virziena. Šinī
jautājumā vislabākā gadījumā — mīksti izsakoties —
parādās vieglprātība no Ausēja kunga puses!_ Ir
bēdīgi, ja mūsu tik svarīgas instances priekšgala at-
rodas vīrs, kurš rīkojas vieglprātīgi! (Starpsau-
cieni.)

Tagad pāriesim tālāk pie paša žurnāla «Vana-
ga" vēstures. Vispirms jau šis «Vanags" parādī-
jies nevēlamā veidā tikai vienā numura. Ta tad
ja pat pieņemam par pareiziem visus tos atzinumus,
kurus šeit no attiecīgām Satversmes Sapulces ko-
misijām pieveda Saiņa kungs, ari tad viņa kvalifi-
cējums būtu pareizs attiecībā uz šo skolu tikai tad,
ja skolas vadītāji būtu atzinuši žurnāla izdošanu
šādā pat garā par vēlamu un par pareizu. To mes
neredzam. Taisni otrādi, skolas vadītājs tūliņ pec
tam, kad žurnāls parādījies, ar rūgtumu ir konsta-
tējis, ka tādas lietas nedrīkst un nevarparādīties.
(H. Sainis no_ vietas: «Rūgtums turpinājās veselu
mēnesi, kamēr skolniekus no ta atsvabināja!")
Saiņa kungs, tā ir nepatiesība, ko Jūs runājiet. Nu-
murs, kā jau pirmīt teicu, tika konfiscēts jau otra
dienā. Kas turpretim attiecas uz mēnesk par kuru
Jūs runājiet, tad Jūs, Saiņa kungs, jau zināsiet rnusu
iestāžu diezgan lielo formālismu un birokratisrnu,_ ar
kādu notiek sarakstīšanās ar dažādām_ iestādēm.
Varbūt, ka tomēr oficiāli šī sarakstīšanās tika no-
slēgta, es gribu pielaist ari pagāja _vesels mēnesis.
Mums dažu reiz ir ļoti svarīgas, vēl svarīgākas lie-
tas nekā šis nelaimīgais «Vanags", kuras vajadzētu
likvidēt jeb radīt varbūt divi līdz trīs dienu laika,
bet, kuras, diemžēl, aizvelkas divus un trīs mēne-
šus.

Tā tad, ja es ari piekristu, ka Jūsu_ apgalvojumi
par mēnesi ir pareizi, tad tie tomēr nekādā gadījuma
neko nesaka par to, ka skola tiktu vadīta komu-
nistiskā garā.

Tālāk nāk Saiņa kunga lielākais arguments,_ ar
kuru tas nāca klajā jausavā pirmā runā, t. i. ka kāds
skolēns Folkmanis lasījis noziedzīgu referātu. Ja es
tagad citēju jūsu stenogramu, tad iznāk, ka Folkma-
nis ir lasījis kaut kādu referātu. Tas ir viens. Šo
referātu, pēc jūsu vārdiem, saskaņā ar Jūsu steno-
gramu, esot iepriekš skatījis cauri skolas direktors
Rītiņa kungs. Kā viens, tā otrs apgalvojums ir ne-
pareizs. Abi ir nieki, izdomāti un izgudroti no Jums,
Saiņa kungs. (Saiņa starpsauciens.) Es esmu loti
labi iepazinies, man visi papīri ir še priekšā uz gal-
da. Vispirms Folkmanis nav lasījis referātu, bet
kādā gadījumā ir turējis mītiņa runu. Tas ir viens.
Ceturtās vidusskolas direktors šo runu, kā vispārī-
gi runas, ja viņas nav uzrakstītas, nav iepriekš cau-
ri skatījis. Tas ir otrs. Tūliņ pēc tam, kad šī runa
bijusi noturēta, ir pedagogi, ir paši skolnieki ir kva-
lificējuši to kā nenosvērtu, kā tādu, ar kuru labāki
nav vajadzējis parādīties. Tā tad, attiecībā ari uz
šo runu ir ieņemts stāvoklis tiklab no pedagoģiskā
personāla puses, kā ari no skolnieku puses, kurš
nekādi un ne ar ko neliecina, ka minētās skolas dzī-

vē mājotu komunistisks gars. Nu nāk Saiņa kungs
un grib pataisīt veselu skolu par tādu, kas grib au-
dzināt mūsu jauno paaudzi komunistiskā_ gara!
Saiņa kungs, tie ir nieki, un ja Jūs no šī augstā nama
katedra gribiet taisīt pārmetumus _vienai_ vislielākaī
skolai — jo viņa tiešām ir vislielākā, tādēļ ka to
apmeklē apm. 600bērnu — tad tas pierāda, ka Jums
mazākais ir vēl kāda doma aiz muguras, kura pa-
stāv nevis iekš tam, lai mūsu skolu politiku ievadītu
pareizās sliedēs, bet gan, lai sava mērķa sasniegša-
nai izlietotu zināmus neatļautus līdzekļus, aizmirstot
to, ka Jūs, kritizēdami šo lielo mācības iestādi, ru-
nādami no šī augstā katedra, ienēsāt nemieru 600
bērnu vecāku starpā un nostādāt nelabvēlīgā gaismā
šīs skolas pedagoģisko personālu attiecībā pret visu
pārējo sabiedrību. Man liekas, ka ar šādiem kvali-
ficējumiem, ar šādu uzstāšanos gan drīkstēja visma-
zāk nākt vīrs, kas sevi sauc par vecu pedagogu.
Un ja Jūs tomēr esat bijuši spējīgi uz šādu uzstāša-
nos, tad jāsaka: «paldies Dievam, ka Jūs nestrādā-
jat vairs pedagoģijas laukā." (A. Veckalns no vie-
tas: «Tas nekad pedagogs nav bijis!" Sauciens
pa kreisi: «Pareizi!") Es neapstāšos pie veselas
virknes citu materiālu, kuri manās rokās atrodas.
(Starpsauciens no Saiņa. ) Līdz zināmam mēram
šo faktisko materiālu attiecībā uz skolnieku arestē-
šanu u. t. t. izmantoja jau Bastjāņa kungs un jā-
konstatē, ka uz to apgaismojumu un citējumu, kuru
šeit deva Bastjāņa kungs attiecībā uz IV. vidusskolu,
ari Saiņa kungs neko nevarēja iebilst pēc būtības.
Viņš diezgan daudz runāja par Valmieru. Es par
Valmieras lietām nezinu, es par viņām neesmu in-
teresējies un tāpēc ari par tām nerunāšu. Tagad
gribu pāris vārdu teikt par to pozitīvo garu, kāds
šinī skolā valda. Vispirms raksturīgi jau tas, ka šī
skola, kur ir 600 skolnieku, šinī mācības gadā pat
vēl vairāk — 610, — tiek nosaukta no Saiņa kunga
par tādu, kurā valda komunistisks gars. Ja turpre-
tim ieskatāmies skolas sastāvā, tad tur atrodam
bērnus no daždažādām sabiedrības aprindām, kuru
tēvi un mātes pieder pie visdaždažādākiem poli-
tiskiem virzieniem, ar dažādu politisku nokrāsu.
Tomēr vecāku padomei ir vislielākā saskaņa ar
skolas vadību, un raksturīgi, ka attiecībā uz Jūsu
debijām presē par IV. vidusskolu, šī pati vecāku pa-
dome taisījusi vienbalsīgu lēmumu, griezties pie tie-
sas, lai tādā ceļā piespiestu Jūs runāt patiesību.
Iekš kam tad nu izpaužas vadība šinī skolā? Pēc
tam, kad no šī augstā katedra vairākkārt ir ticis
speciāli apgaismots no Saiņa kunga šis jautājums
tādā veidā, ka skolā tiekot vesta komunistiska pro-
paganda, ka viņā tiekot piekopta internacionāla po-
litika, patiesi, ļaudīm, kuri stāv ārpus šīs skolas, ja
viņi klausās uz to, kas parādās par šo skolu Saiņa
kunga korespondencēs, tad patiesi tiem var rasties
iespaids, ka šai skolā kaut kas nav labi. Bet jamēs
pieejam pie skolas darbības tuvāk, tad droši un ar
tīru sirdsapziņu ir jāatzīst,ka šī skola ir mēģinājusi
visu darīt, lai nostādītu audzināšanu uz priekšzīmī-
giem pamatiem. Liekas gan, ka diezin vai latviešu
vidusskolās varēs vēl uzrādīt otru skolu, kur pa-
stāv, piem. sekcijas, kurās darbojās paši skolnieki,
kurās paši lasa referātus zem attiecīgu pedagogu
vadības un kontroles. Ja apstājas pie šiem referā-
tiem un materiāliem,pēc kuriem pirmie tiek sastādī-
ti, tad tikai tas, kurš gribēs baltu par melnu patai-
sīt, varēs teikt, ka IV. vidusskolā attīsta kādu ko-
munistisku aģitāciju, vai komunistisku propagandu.
Tāpat ir gluži nepareizi un kails apgalvojums tas,
par ko Saiņa kungs korespondē «Brīvā Zemē" un
kur starp citu «Brīvās Zemes" 1922. gada 138. nu-
murā viņš raksta sekošo: «IV. Rīgas pilsētas vi-
dusskolas vadītājs un lielā daļa skolotāju pielaiž ve-
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caku nicināšanu. Skolas vadītājs pasaka, ka neat-
zīstne Latviju, ne tās valdību. Mēs zinām, ka IV.
Rīgas pilsētas vidusskolas direktora Rītiņa un lie-
lās daļas skolotāju darbība skolā ir noziedzīga, ko
atzinusi ari izglītības ministrija." Šis kvalificējums
tiklab attiecībā uz vecāku nicināšanu, ka ari attie-
cībā uz nesaskaņām starp skolotajiem,_ir atkal un
atkal kails apgalvojums, kurš vēlreiz pierada,cik maz
Saiņa kungs spēj uzrakstīt kaut ko, kas_ saietas ar
patiesību. To pierāda savās atsauksmes šīs sko-
las pirmais skolnieku izlaidums, ko viņi publicējuši
ar 37parakstiem un kuri visi tagad atrodas_ universi-
tātē, studē un, domājams, taču universitātē mēs ne-
atradīsim komunistus. Un attiecībā uz jautājumu
par to, kādas ir attiecības skolas vadībai ar vecā-
kiem un kādas ir attiecības skolotājiem pašiem sa-
vā starpā, viņi dod vislabākās atsauksmes un saka,
ka starp skolotājiem, neskatoties uz to, ka viņu sud-
jektīvie uzskati politiskos jautājumos ir dažādi, to-
mēr skolā skolotāju starpā pastāv visideālākā sati-
cība un sadraudzība, ka skolas vispārējā vadība tiek
izstrādāta un noteikta saskaņā un harmonijā. Viņi
paziņo, ka attiecībā uz izturēšanos pret vecākiem,
par to, ko šeit mēģināja iestāstīt Saiņa kungs, nevar
būt ne runas un ka ari attiecībā uz skolotāju izturē-
šanos pret skolniekiem viņi paši, skolnieki, var lie-
cināt tikai to labāko. To viņi saka pēc tam, kad
skolu beiguši. Viņi atzīst, ka tie laiki, ko viņi pava-
dījuši skolā, ir bijuši vispatīkamākie un vislabākie
brīži viņu dzīvē. Tas viss ir taisni pretējs tam, ko
mums līdz šim ir paudis Saiņa kungs no šā katedra
un savās korespondencēs. Liekas, lai vai kā Saiņa
kungs izturas pret kādu skolu, tomēr tās pozitivās
puses, kādas mēs atrodam šinī skolā, viņam neva-
jadzētu noliegt. Ja viņš pieder pie zināmas poli-
tiskas partijas, ja viņam pēc savas politiskās pārlie-
cības ir varbūt jātaisa opozīcija, tad pilnīgi dabīgi,
ka tādā stāvoklī katrs deputāts var atrasties. Bet
opozīcijas taisīšanā jāizvēlas līdzekļi, kuri atļauti un
godīgi. Nevar spēlēt ar viltotām kārtīm, kā to šo-
reiz darīja Saiņa kungs. Tā nepieklājas politiku tai-
sīt. (A. Veckalns no vietas: «Viņš kompromitē
zemnieku savienību!") —

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
Mani kungi! Es nu gan neesmu priekš tā, lai dotu

; padomu Nuroka kungam, bet es domāju, ka viņš bū-
tu gan labāki darījis, ja viņš nebūtu kāpis uz šī ka-
tedra un nebūtu sācis runāt par žīdiem. Kungi, kā-
pēc es to saku? Es to saku tāpēc, ka viņš nevienu
lietu, par kurām es minēju, agrākā runā, nav no šī
katedra atspēkojis. Es saprastu, ja viņš būtu nācis
uz šī katedra un pasacījis tā: Latvijā latviešu tauta
bauda tādas un tādas privilēģijas, bet minoritātes
grib no šīm privilēģijām izslēgt, ja viņš būtu nācis
un pateicis, ka Latvijā tagad žīdiem ir aizliegts ie-
braukt Rīgā, kā savā laikā bij aizliegts iebraukt Pē-
terpilī vai Maskavā; (Nuroka starpsauciens) vai ari
ka žīdiem ir aizliegts iebraukt no Rīgas Rēzeknē,
Daugavpilī u. t. t. (M. Nuroks no vietas: «Nekādā
ziņā tas neies, Trasuna kungs! Tādi laiki neatgrie-
zīsies!"). Es lūdzu uzklausīties, citādi Jūs runāsiet
atkal aplamības. Es saprastu, ja Nuroka kungs bū-
tu nācis un pateicis, ka Latvijā ir konservatorija, ir
universitāte, ir mākslas akadēmija, ir citas iestādes,
bet tur žīdus un ari citas minoritātes nepieņem, vai
ari priekš viņiem ir zināms procents; vai ja viņš
būtu nācis un teicis, ka. latviešiem ir pamatskolas,
kur ir obligatoriskās apmācības, pamatskolas bez
maksas un minoritātēm jāmaksā, viņām skolu ne-
dod, vai nedod to tādā proporcijā,kā dod latviešiem.
Es būtu ari sapratis, ja Nuroka kungs būtu nācis un

teicis, ka latviešiem ir vidusskolas, bet minoritātēm
nav un sevišķi žīdi ir izslēgti no vidusskolām; vai,
mazākais, ja viņš būtu nācis un, pierādījis, ka tādiem
priekšmetiem, kuri tiek pasniegti universitātē, ir
priekš minoritātēm cita kultūra, kā priekš tiem
priekšmetiem, kuri tiek piemēram inženieriem pa-
sniegti, — ka priekš žīdiem ir cita kultūra un priekš
latviešiem ir cita kultūra. Taču par šīm lietām ne-
kas netika ne minēts, ne runāts. Viņš pat neatspē-
koja to, ko es pateicu savā runā, ka minoritātēm
Latgalē ir tāds proporcionels samērs vidusskolā
pret latviešiem, kā 8 pret 1. Tas ir fakts. Daugav-
pils minoritātēm ir 8 vidusskolas, bet latviešiem ti-
kai viena. Tas ir nenoliedzams fakts. Faktus ne-
var apgāzt ne ar kādiem apgalvojumiem. Ir vēl
otra vidusskola Daugavpilī — skolotāju institūts, ku-
ra ari ir priekš visiem. Redziet, kā tā lieta sastāv.
Tāpēc es teicu savā runā, ja kādano minoritātēm
nav apmierināta, tad tie ir žīdi. Mēs te dzirdējām,
ka viņi runāja par to, ka viņus neielaižot Latvija.
Tādu sūdzību mēs nedzirdējām ne no vāciešiem, ne
no krieviem, ne no poliem. Bet redziet, ka starpība
starp jums un viņiem ir tā, ka tad, kad jūs nelaiž
Krievijā iekšā, tad jūs brēcāt, ka jūs nelaiž Krievi-
jā. Un kad jūs esat tikuši Krievijā, tad jumsir tur
nav vairs labi, jūs gribat tikt atpakaļ Latvija. Un
kad tiekat Latvijā, tad atkal jums nav labi. _ Bet to-
mēr jūs bāžaties no Krievijas Latvijā iekša. Vienī-
gā lieta, par kuru Nuroka kungs diezgan plaši runā-
ja, ir Ēģipte, Roma, Asirija u. t. t. un gribēja iestāstīt,
kādi apstākļi tur bijuši. Viņš tos apstākļus nepa-
skaidroja, un ja jūs gribiet, tad es jums paskaidro-
šu. Jūs, žīdu kungi, meklējiet vainu aizvien pie ci-
tiem, bet es jums ieteiktu kādreiz iedziļināties sava
tautā un pameklēt, vai tur nav kāda vaina. Ja jums
pašiem ir grūti to vainu atrast, tad es uz to aizrādī-
šu. Viena no šīm vainām ir tā, ka daži no žīdiem
varbūt ari vēlami bija vienā otrā valstī un tautā
kā ienācēji, bet vairums nelūgti ar spēku nāca iekšā.
Visas citas tautas bija vēlamas vai nu kapitālā vai
kulturelā ziņā, bet jūs iebāžaties nevēlami iekšā,
mazākais viena daļa. Tā ir viena lieta. Otra lieta
ir tā, ja no visām citām tautībām ienāk kādā citā
valstī jeb citā tautā, tad šīs citas tautības piemēro-
jas vietējās valsts, vietējās tautas dzīvei, apstākļiem,
ierašām, piemērojas, tā sakot, viņas gara stāvoklim
un kā parasts asimilējas. Tā piemēram Krievijā
asimilējās pa daļai ir vācieši, ir poli, ir citas tautī-
bas; viņi paturēja ir savu vārdu, ir savu nosaukumu,
bet viņi palika par krieviem. Tā tas bija Krievijā,
tā tas bija Vācijā, Francijā un tā tas ir visur, bet no
žīdiem neviens. Zīds arvien bijis kā svešs, kā lieks
loceklis tautā un valstī; viņam nebija it nekā ko-
pā ne ar vienu tautu, un es to, kungi, saprotu. Jū-
su gara stāvoklis ir pavisam cits, un jūsu uzskati ir
pavisam citi. Kādi ir tie uzskati, to es pastāstīšu.
Rēvelē man bij izdevība sarunāties ar vienu no in-
teliģentiem žīdiem; viņš bija ārsts, un kad mēs ie-
sākām ar viņu runāt, tad viņš man pateica, kāda ir
starpība starp visām citām tautām un starp žīdiem.
Starpība ir tāda, ka visi žīdi pēc savas dzimšanas
un dabas ir aristokrāti, bet visas citas tautas — ple-
beji. Zīdi ir radīti tāpēc, lai viņi dotu, tā sakot, to
politūru un to toni visiem citiem un valdītu, kamēr
citas tautības ir priekš tam, lai kalpotu šai tautai.
Šī ir tā tauta, kurai ir apsolīta tā valdīšana par visu.
Tas, kungi, nav anekdote, tas ir faktisks gadījums,
par kuru es jums stāstu. Bez tam vēl viens iemesls
ir tas, ka visām citām tautībām ir visādas profesi-
jas: ir brīvās profesijas, kā zinātne, māksla u. t. t«
u. t. t.; ir tīri ekonomiskas profesijas kā tirgošanās
u. t. L, u. t. t; ir vienkāršs amatnieku, strādnieku
darbs, zemkopība u. 1. t. Bet pie jums, kungi, — to
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jums vajaga atzīt — ir tikai šeftes un andeles. Ta
ir jūsu specialitāte. (Sauciens no vietas: Tāpat ka
Trasuns valdībā!") Jūs esiet priekš ta dzimuši, lai
ar to nodarbotos. (Lazersons no vietas: «Jus, Tra-
suna kungs, esiet tāds pats šeptnieks!") Redziet,
kungi, kāpēc tas tā, to es jums paskaidrošu ar pie-
mēru. Es zinu, kungi, kajums nav patīkami, ja uz-
rāda uz vājām tautas pusēm. Tas aizvien nav patī-
kami un sevišķi jums, kungi, to jus ziniet, jo jus
skatāties uz žīdiem tā: pie visam citam tautām var
būt ,ir pārkāpumi, ir noziegumi, var but ari izvirtī-
bas,'kā reliģiskas, tāpatari politiskas izvirtības, bet
pie žīdiem tādu lietu jus nemaz nepielaižiet. Lai
gan ari pie jums ir dažas sēktos, tad tomēr jusnepie-
laižiet, ka varētu būt kaut kāda sekte. Žīds ir tīrs
kā kristais, pēc jūsu domām, parto pat nemaz ne-
var būt runa. Redziet, kungi, tāpēc jums ir vel vai-
rāk nepatīkami, ka par jums runā. Es nerunāšu,
es negribu aizskart talmudu, jo tad par to butu daudz
kas stāstāms. (Sauciens no vietas: «Lūdzam!".
M. Dubins no vietas: «Jūs jau nesaprotiet talmu-
du!") Bet es runāšu, kungi, no dzīves, jo tad jau
jūs nevarētu panest, ja es runātu par talmudu, tad
būtu uguns pakulās. (M. Lazersons no vietas: «Vai
jūs ebreju alfabētu zināt?") Tad jūsu galvas sa-
grieztos un jūs aizbēgtu prom spļaudīdamies un pa-
teiktu, ka tagad grib sagatavot grautiņu pretjums.
Bet, kungi, tas tā nav. Nedomājat, ka visi ta ska-
tās. Mēs zinām ļoti labi, ka ari starp žīdiem ir go-
dīgi cilvēki, bet ir ari tādi cilvēki, kuriem, ta sa-
kot, viss nav kārtībā. Redziet, kungi, tāda ir ta
lieta. Kas zīmējās par šo tirgošanos, tad es jums
pateikšu šādi: Es jums jau gan ieminējos un sa-
cīju, kas tas ir par iemeslu, kāpēc jūs nekur nepie-
laida, ne Ēģiptē (jautrība), ne Asirijā, ne jums labi
bija Romā, nedz Spānijā, un Spānija tur bij drusku
citādi, — ne Polijā, ne Krievijā, ne Rumānija, ne-
vienā valstī. Jums, kungi, nevienā valstī nebūs la-
bi, un es pateikšu, ari Palestinā nē. (M. Lazersons
no vietas: «Pāvests jau atzīst Palestinu, kāpēc tad
Jūs tā runājat?") Redziet, priekš jums nopirka Ar-
gentīnu, lai žīdi varētu tur kolonizēties un nodibināt
savu valsti. Tagad pēc pasaules kara sabiedrotas
valstis priekš jums izgādāja ari Palestinu, lai jūs va-
rētu atkal atjaunot savu valsti, lai nu jūs reiz varētu
pateikt: Nu, tagad'mana dvēsele, baudi vien, tu
vari būt mierīga, tev ir sava tēvija, tev ir sava
valsts. Un kas nu iznāca? Neviens uz turieni ne-
gāja. Es jums tūliņ pateikšu, kāpēc negāja. Gadu
atpakaļ braucu no Rīgas uz Rēzekni viena kupeja
ar pāris žīdiem. Nevaru pateikt, no kurienes viņi
bij, vai no Daugavpils, vai no Latgales, vai ari brauca
uz turieni tikai darīšanās. Sākām sarunāties _—
ne tā kā še, kur jūs uztraucaties par maniem vār-
diem — sākām sarunāties pavisam mierīgi. Es vi-
ņiem prasīju, kāds pie viņiem togad ir virziens,
kāda ir viņu politika, vai žīdi tiešam doma nodibi-
nāt Palestinā savu valsti. Uz to viņi atbildēja, ka
varbūt viens, otrs no tiem karstiem cionistiem par
to murgojot, bet viņu tautas vairākums par to ne-
maz nedomājot. Ko viņi tur darīšot? Ne pie kāda
cita darba, kā pie tirgošanās viņu tauta neesot pie-
radusi. Ar ko tad viņi tur tirgošoties, vai paši ar
sevi? Viņu starpā muļķu neesot. Un tas ir taisnī-
ba.- (M. Lazersons no vietas: «Spīdošs pierādī-
jums!") Spīdošs? Jums, kā profesora kungam, es
ieteiktu pamācīties, kādus pierādījumus vajaga pie-
vest. Jūs redziet, kungi, kāds ir lietas faktiskais
stāvoklis. Jūs paši ziniet, ka nupat, kur pie mums
notika agrārreformas izvešana, žīdi pat zemi nepie-
prasīja. Bij viens otrs gadījums, piemēram, Krāsla-
vā, un vienā otrā mazākā pilsētiņā, bet tas ari bija
viss. Tiem, kas zemi pieprasīja, bij sava andelīte,

savs veikaliņš, un tie nu domāja, ka butu labi, ja vi-
ņi dabūtu kādas 3 desetīnas zemes, kuras zemnieks
tad viņam apstrādātu. Un faktiski ta ari bija. Pa-
tiesu zemkopi es pazīstu tikai vienu žīdu, Rēzeknes
apriņķī. Man jāsaka, ka viņš ir loti labs zemnieks,
loti labs zemkopis, bet viņš nav līdzīgs jums, citiem
žīdiem. Viņam ir pavisam citāds pasaules uzskats,
pateicoties tam, ka viņš ir ķēries pie cita darba un
nevis pie spekulācijas. Redziet, kungi, tas ir tas
iemesls, kāpēc jūs neviena valstī_ nevariet atrast
mieru un nevariet justies apmierināto Tas ir tas
iemesls, kāpēc jūs nevariet apmierināties ne Argen-
tīnā, ne Palestinā. Tas ir tas iemesls, kapec jus ne-
variet apmierināties ari še Latvija, lai gan jums viss
ir dots vairāk nekā vajaga(M. Lazersons no vie-
tas: «Trasuna kungs, runājiet par Latvijas izglītī-
bas ministrijas budžetu!") Jūs aizvien tikai_ brē-
ciet, ka jums ir slikti. Bet noliegt jus to tomēr ne-
varat. Redzat, Lazersona kungs, Jūs varat brēkt
no vietas, bet noliegt Jūs to nevarat, ka latviešiem,
es nesaku ka latgaliešiem vien, bet ari latviešiem
vispārīgi Rēzeknē ir tikai viena ģimnāzija. Un vai
Jūs varat procentuāli līdzināties ar latviešu tautu?
Jums Rēzeknē priekš 15 bērniem ir ģimnāzija.
Priekš latgaliešiem-latviešiem šādu luksus nedara.
Neskatoties uz to, ka jums tāds luksus ir atļauts, jus
tomēr brēcat. Es saku un domāju, ka ja šeit latvie-
ši vairs nepaliktu, tad ari jūs nebūtu apmierināti,
tad jūs brauksat viņiem pakal. (Smiekli zāle.) Ar
ko tad jūs, kungi, spekulēsiet, ar ko tad šeftēsiet?
Vai paši ar sevi? Kas tad jums maizi pelnīs, kas
tad būs jūsu arāji? Tā tā lieta, kungi, ir. Bez tam
šeit vēl tika runāts par to, ka nekur ārzemes par
latviešu tautu, par valsts galvu, neviens neesot grie-
zies pie Tautu savienības.

^
Jā, kungi, kas tad bija

barons Heikings, kas uzstājās Tautu savienība mi-
noritatu vārdā? Vai jūs protestējāt toreiz, vai to-
reiz minoritātes protestēja, ka viņām nav tiesība tur
uzstāties? Vai minoritātes teica, ka viņas pašas
tiks kārtībā un galā? Kungi, vai tad jūsu žīdu or-
ganizācijas, piemēram Agudas Izrael, vai ka viņas
tur sauc, pie Tautu savienības negriezās un neže-
lpjās par to, ka jums ir slikta dzīve u. t. L, ka jums
pat Ēģiptē tik slikti nav bijis? Tas ir nenoliedzams
fakts. Vai jūs pret to esat protestējuši? Ne, _ jus
neesat to darījuši, jums tas patika, un es zinu kapec
jums tas patika. Tāpēc jums tas patika, ka jus
gribējāt no latviešu tautas _ vairāk izspiest, neka
jums pienākas, pat vairāk kā pienākas pašai latvie-
šu tautai. Redzat, kungi, tādas ir tās lietas. Kamēr
būs jums tāds virziens, kamēr jūs neiesat citu ceļu,
kamēr jūs negribēsat atzīt paši savas kļūdas, tik-
mēr jums nekur nebūs labi. Es zinu, ka dažiem žī-
diem ir jau šai ziņā citādāks virziens, kuri skatās
uz šo lietu citādāki: ka viņiem vajadzīgs ari darbu
strādāt, un ne tikai tirgoties vien. Bet vispārīgi
jūs gribat nodibināt valsti valstī, kaut kādu kultūru,
kurai nav nekā kopēja ar Latviju. Bet, kungi, ne-
var vienā valstī nodibināt divas, trīs, piecas vai
desmitas valstis. Tā lieta neiet. Es saprotu to, var
prasīt un tiesība ir prasīt kulturelās brīvības, kultu-
relo attīstīšanos, bet nevar prasīt to, kas nepienā-
kas. Ja krieviem, piemēram, ir tiesība prasīt, lai
tiem būtu krievu skolas, tad jums tāpat ir tiesība
prasīt, lai jums būtu žīdu skolas, bet jūs to negribiet,
jūs gribiet, lai atjauj jūsu skolās krieviski mācīt.
Jūs gribiet, lai jūsu skolas būtu krieviskas. Bet te
nu mēs pasacīsim: rokas nost! Nevienas skolas
jums vairs nepienākas, kurās jūs, žīdi, gribat pār-
krievot bērnus. Redziet, tāda ir starpība un tas ir
tas, par ko Nuroka kungs aizmirsa runāt. Nāk un
pasaka, ka Trasuns it kā runājot bez pamata par
minoritātēm. Ja viss būtu labi darīts, tad jau ne-



457 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 14. sēde 1924. gada 21. maijā. 458

nāktu aizrādījumi. Ja jūs gribēsiet nostāties uz pa-
reiza stāvokļa un gribēsiet ievērot to, kas jums dots,
tad jums vajadzētu būt tikai pateicīgiem Latvijai un
latviešu tautai. Paskatāties, un redziet tepat Rīgā,
cik ir žīdu veikalu, un cik latviešu veikalu. To jums
2, 3 reizes vairāk. Vai jums tiek kas darīts pāri?
Vai tā ir jūsu ierobežošana, vai jums brīvība nav?
(Starpsauciens.) Es zinu, Dubina kungs, kad Jus
šeit no šī katedra atklājiet visus savus noslēpumus,
Jūs pastāstījāt, kā jūs aptaujājoties visas ministrijas,
un tas ir taisnība. Cik man reiz ir nācies būt kāda
ministrijā, un es tur esmu loti reti,_ arvienu Dubina
kungs man ir priekšā. Tā tas katra ministrijā. Un
ja Jūs, Dubina kungs, gribēsiet visus žīdus no Krie-
vijas ievest Latvijā, tad tā lieta tā neiet. Ja ir Latvi-
jas žīdi, lai viņi te dzīvo, bet visus pasaules žīdus te
uzņemt un priekš viņiem dot maizi, tas nav mūsu
pienākums. Žīdiem tirgoties ir atļauts, bet viņi ne-
tirgojas vis godīgi, bet saceļ cenas un sacel cenas
piemēram uz cukuru tad, kad cukurs visur ir lēts,
viņi to sapērk, paceļ cenas, kur ārzemēs tanī pat
laikā cukurs paliek tikpat dārgs un mūsuvaluta nav
nokritusies. Un tāpēc mēs teiksim atklāti, ka šādi
ārzemes žīdu ieplūdumi Latvijā mums nav vajadzī-
gi. Tie, kas še ir, lai viņi dzīvo, tie, kas ir mūsu
pilsoņi, lai šeit paliek. Vai viņi aizbrauks uz Krieviju
un iebrauks atkal atpakaļ, vai viņi aizbrauks uz ci-
tām valstīm, un gribēs nākt atpakaļ, tad tas ir at-
ļauts; bet ja Jūs,-Dubina kungs, gribiet ievest visus
— ir Krievijas, ir Lietavas, ir Polijas žīdus, tad es
Jums pateikšu, ka Jums gan varbūt patiktu te nodi-
bināt Latvijā Palestinu, bet mēs pasakām par to
paldies — vediet tos uz Palestinu, kur jums pašiem
ir sava valsts nodibināta, bet Latvijā visiem pasau-
les žīdiem nav vietas. Te ir vieta tikai Latvijas
pilsoņiem, vienalga, vai tie būtu žīdi vai ne, kas ir
paredzēts likumā. Redziet, kungi, tā ir tā lieta un
ja jūs to saprastu, tad jums vajadzētu tikai paklanī-
ties latviešu tautai un pateikt paldies: «mēs mazā-
kais atradām vienu malu, kur mums ir tas dots, kas
ir taisnīgi!"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķe-
nam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Man nebij nolūka otrreiz runāt pie izglītības mini-

'jS*', strijas budžeta, bet uz to mani izaicināja vairāki
centra un labās puses runātāji, kuri savās runās grie-
zās taisni pret dažiem izdevumiem manā pirmajā
runā.

Vispirms par Kempu. Kempa kunga ierunas
dibinās visas pilnīgi uz pārpratumu. Kempa kungs
itin kā būtu tādā uzskatā, ka es būtu par toka ma-
nā runā minētā Baltkrievijas ģeogrāfija butu sko-
lās pielaižama, un gluži maldīgi doma, ka ta skolas
tiek lietota. Nu, te runa par vienu grāmatu, diezgan
niecīgu lietu, bet jautājuma noskaidrošanas laba ir
jāuzsver, ka šī grāmata mūsu skolās nav lietota, ka
24 grāmatas ir gan piesūtītas Daugavpilī, bet tās
nav skolniekiem izdotas un glabājas skola kaut kur
noliktas. Tiklīdz viņas no Viļņas pienāca, tad tū-
liņ no izglītības ministrijas tika nodotas profesora
Baloža kunga atsauksmei, un profesors Baloža kungs
viņu pamatīgi kritizēja, aizrādīdams uz dažam do-
mu starpībām, kādas var būt runājot par baltkrie-
viem, vai tie visi ir īsti baltkrievi, kas Ilūkstesap-
riņķī tiek pieskaitīti un ieteikdams, šo lietu zinātņu
vīriem izpētīt. Profesora gala spriedums ir, ka sko-
lās šī grāmata nav lietojama. Es ari to uzsveru, ka
skolās šī grāmata lietojama nav un ari nav lietota.
Tā tad Kempa kunga ierunas šai ziņft pilnīgi atkrīt
Pilnīgi pareizi, ka Kempa kungs prasa, ka minori-
tātēm jāizstrādā īpašas grāmatas, kas lietojamas
Latvijas skolās, ne tikai baltkrieviem, bet ari vācie-

šiem, krieviem un poliem. Viņi nevar lietot_ tās
grāmatas, kuras lieto attiecīgās valstīs, ka Vācija,
Krievijā, Polijā. Tālāk, ar Kublinska kungu, var-
būt, ari ir pārpratums. Kublinska kungs man pār-
meta smalkjūtības trūkumu, jo es esot apgalvojis, ka
Latgale dabūjusi no kultūras fonda un citiem valsts
līdzekļiem par daudz. _ Smalkjūtība ir loti laba lie-
ta un ir kulturelā cilvēka pazīme. Bet pirmā lieta,
pie kuras kultūras cilvēkam jāpieturas, ir patiesība,
un patiesība, Kublinska kungs, ir ta, ka es sava runa
neesmu ne ar vārdu ieminējies par to, ka Latgale
būtu dabūjusi no kultūras fonda un valsts līdzek-
ļiem par daudz vai par maz. Tikai, kad Kempa
kungs apgalvoja to, ka Latgale no kultūras fonda
līdzekļiem dabūjusi tikai %, tad es pievedu skaitļus,
kuri to apgāza, pats nerēķinot, kādu daļu Latgale
dabūjusi. Ja Kublinska kungs klusībā no šiem skait-
ļiem izved savus slēdzienus, ta navmana vaina, un
ne manā pusē te ir smalkjūtības_ trūkums. Tad tā-
lāk. Vai nav drusku vairāk kā smalkjūtības trū-
kums, ja Kublinska kungs apgalvo, ka daudzas balt-
krievu skolās neesot ne vests no baltkrievu valo-
das. Pēc pēdējām oficiālām ziņām, kas man pienā-
kušas, Daugavpils apriņķī visas baltkrievu skolas
pārgājušas uz baltkrievu mācības valodu. Ludzas
apriņķī patlaban norisinājās tas process, kas pie
mums bija Latvijas skolas sākuma, kad vidussko-
las sāka pāriet no krievu uz latviešu valodu. Uz
reizi nevarēja pāriet. Augstskola vel tagad šis pro-
cess turpinājās, jo ne visās fakultātes, ne visos ka-
tedros lasa jau tikai latviešu valoda. Bez tam ari
Ludzas apriņķī visās skolās esot ievesti baltkrievu
kultūras priekšmeti. No 95 baltkrievu pamatskolu
skolotājiem tikai 10 nepieder pie baltkrievu tautī-
bas. Lielākas domu starpības mums iznāk ar Fels-
berga kungu. Felsberga kungam nepatīk mans uz
skaitļiem dibinātais salīdzinājums ar grezno galvas
segu un pieklājīgu stāva tērpu, pie kam stilbu unka-
jti apģērbi visvienkāršākie. Viņš grib ņemt dažādas
mācības iestādes pēc lieluma un tās vertet ari pec
pedagoģiskā stāvokļa un atzīt, ka mūsu izglītības
stāvam cepure pārāk liela, bet stilbi apģērbti ne pā-
rāk šauri un pastalas ari ne pārāk mazas. Katrs
salīdzinājums klibo. Tā ir garšas lieta, kādu katrs
ņem. Mans bija piemērots budžeta skaitļiem, un se-
kas no atsevišķiem salīdzinājumiem attiecība uz bu-
džetu būs citas. Ja cepure ir par_ lielu, tad viņai ma-
las ir jāapgriež; tas butu pa prātam ari Reinharda
kungam, kurš prasa, ka no 7000 studentiem jāiet
atpakaļ uz kādiem 2000, pie_ kam budžeta sumas
attiecīgi būtu jāsamazina. Pec Felsberga kunga ap-
rēķina vidus- un pamatskolu laba pietiekoši darīts.
Es esmu citādos uzskatos. Es negribētu pret augst-
skolu ieņemt tādu stāvokli, kādu ieņem Felsberga
kungs un nedomāju, ka mums vajadzētu iziet uz to.
lai augstskolu sašaurinātu,_ lai augstskolai turpmāk
budžeta līdzekļus samazinātu. Mums jācenšas at-
tiecīgi palielināt vidusskolu un pamatskolu budžetus.
Es nedomāju, ka saimnieciskā_ ziņā mes arvien at-
rādīsimies tik sliktā stāvoklī kā tagad, kad bijusi ne-
raža. Es ceru, ka mūsu saimnieciskais stāvoklis uz-
labosies. Un tam uzlabojoties, mums izglītības mi-
nistrijas budžetā jāsasniedz tā proporcija,_ kāda ir
mūsu kaimiņu kulturelās valstīs. -augstskolām 1, vi-
dusskolām — 2 un pamatskolām — 8; Felsberga
kungs domā, lai augstskolām paliek — 1, vidussko-
lām — 7o, un pamatskolām 2. Te mūsu un Fels-
berga kunga uzskati šķiras. Augstskolas novērtē-
jumā, ka tā nestāv savu uzdevumu augstumos, es
varu piekrist Felsberga kungam. Augstskolai_ vēl
daudz kas jādara, gan ārienes iekārtā, gan mācību
ziņā. Tad Felsberga kungam nepatīk mani mazie
aizrādījumi, ka ne sevišķi būtu veicināma skautu,
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gaidu un it īpaši vanagu kultivēšana. Saprotams,
skauti, gaidas un vanagi nav visi metami viena ku-
lē. Pret skautiem un gaidām var mazāk ko iebilst
nekā pret vanagiem; par to varbūt drusku velak.
Attiecoties uz vanagiem un nacionāla kluba nažu
varoņiem, Felsberga kungam ir pavisam citi peda-
goģiski uzskati nekā man. _ Viņš ir vel mīkstāks ne--
kā vecās derības negatīvas audzināšanas paraugs
Elus. Tas vismaz nosodīja savu dēlu nedarbus:
«Mīļie dēliņi, nu kam jūs tādarāt." Felsberga kungs
pat tā nesaka: bērni ir bērni, jaunieši ir jaunieši,
jauniešiem vajaga ari iztrakoties. Pec neķītrībām
viņš tos noglauda: nu, labie, mīļie dēliņi, jus gan esat
izdarījuši neķītrības, bet jus esat mīļi, esat man la-
biņi. Protama lieta, audzināšanai, topat ka visur
augšanai vajaga saules gaismas un saules siltuma,
vajaga mīlestības, bet šad un tad par lielu svētību
tāpat kā dabā ir vajadzīgs ari pērkona negaiss. Vis-
maz jāuzstājas un stingri jānosoda to, kas nosodāms,
pats nekrietnais darbs. Felsberga kungs tik tālu
neiet, un te ir viena no rnusu diametrālam domu
starpībām. Tas tad ari atsaucas uz jaunatni. Va-
nagi it nemaz nedomā ierauties. Viņi stāv lieli sa-
vā garā: Mums taču ir Saeimā tik stipri un tik ie-
spaidīgi aizstāvji. Kas mums ko var darīt? _ Jelga-
vas vanagiem nupat nepietiek ar durvju smērēšanu
un logu dauzīšanu vien, tie iet pat tālāk par smir-
dīgu pudelīšu izmešanu, jo sāk griezt jau šautenes
pret strādnieku klubu. Attiecībā uz šiem varoņiem
Felsberga kungam un dažiem citiem no mūsu pil-
soņu audzinātājiem ir tikai glaudīšana. Jauniešus
par nedarbiem glauda ari Reinharda kungs: studenti
visur ir tādi pat, studenti ir visur nevaldāmi; lai
viņi iztrakojās! Jau šis aizrādījums, ka citi tāpat
dara, nav īsts pedagoģisks paņēmiens, ar kuru va-
rētu kaut ko attaisnot.

Tālāk Felsberga kungs gaida augstskolas uzla-
bošanos no vidusskolu eksāmeniem. Es esmu tam
pretim; es eksāmenos nekāda glābiņa neredzu. Bez
tam vidusskolas eksāmenus ar to nevar aizbildināt,
jo augstskolai pašai viņas satversme dod tiesību no-
turēt pārbaudījumus. Eksāmeniem vidusskolās es
nepiešķiru lielu nozīmi. Tie nomoca skolotājus, no-
moca skolēnus un pa lielākai daļai ir laimes spēle.
Mūsu augstskolā šie eksāmeni, vismaz pērnajā gadā,
ir izvērtušies vairāk kā par laimes spēli, ir izvērtu-
šies par krāpšanu. Tur ir gājušas zīmītes no rokas
rokā, ir gājušas apkārt grāmatas, un matemātikas
eksāmenā kādā grupā irv noticis pat tas, ka otrā
kursa students ir nācis par eksaminandu, sēdējis un
licis eksāmenu, it kā būtu abiturients, un izgatavo--
jis zīmītes priekš visiem. Šīs zīmītes gājušas uz vi-
sām pusēm un visi tie, kas šinī grupā piedalījušies,
saprotams, eksāmenu izturējuši spīdoši. Tā tad tik
tālu ir nogājusi šī eksāmenu lieta, uz kuriem liek tik
lielu svaru. Tie ir palikuši no laimes spēles jau par
pilnīgu krāpšanu, laikam pēc loto spēju parauga un
nonākuši līdz ar to pie absurda. Reinharda kungs iet
bargā tiesā ar vidusskolu. Tā dzīvei nederot un
dzenot visus tikai uz augstskolu. Studenti esot ig-
noranti, kas nezinot, kur esot Spānija un kas esot
leņķis._ Šāda ģeneralizēšana,Reinharda kungs, bū-
tu tomēr drusku par plašu. Ne visi studenti ir igno-
ranti, tāpēc ka viens vai divi nav zinājuši, kur ir
Spānija. (Reinharda starpsauciens.) Tā bij teikts.
Es apskatījos stenogramā, tur bija teikts, ka studenti
ir jgnoranti. Bet nu ir no svara zināt, kādā gadīju-
ma zināmais students nav zinājis, kas ir Spānija, vai
ari, kas ir leņķis. Nevar tūliņ taisīt spriedumu, ka
viņš ir ignorants, jo var būt tādi gadījumi, kur nav
prezentas pat_ vispazīstamākās lietas. To Rein-
harda kungs, ka ārsts, zinās tīri labi. Tādēļ tik vis-
pārīgi nevar lemt. Ja mēs ņemtu un spriestu pēc

i

viena vai diviem atsevišķiem gadījumiem cilvēka
mūžā, kur viņam ir gadījies neatrast pareizo atbildi
uz visvienkāršāko jautājumu, diezin, vai tad būtu
daudz tādu, kas varētu atkratīties no vārda «igno-
rants". Ja mēs gribētu to visiem piemērot, tad var
tāpat gadīties ari jums ārstiem: viens otrs ārsts šo
to nezinās, vai tad mēs tūlīt varam teikt, ka ārsti
ir ignoranti? Tas nu, kungi, būtu drusku par daudz
teikts. (Reinharda starpsauciens.) Nu redziet, tur
Jūs piekāpjaties, bet studentam, teiksim, techniķim,
kurš visas savas domas ir koncentrējis ap mašinām
un riteņiem, Jūs turat par lielu grēku, kad viņš uz
reiz nepateic, kur ir Spānija. Nevar teikt, ka stu-
dents tā nezinātu un citos apstākļos nevarētu uz reiz
pateikt. Varbūt viņš nebūtu zinājis tajā brīdī, kāds
ir viņa tēva vārds, tas ari var atgadīties. Tad Rein-
harda kungs grib visus studentus samazināt uz 2000
un sevišķļ viņam ir bailes no ārstu pārplūduma. Man
šķiet, ka ārstu mums vēl nav par daudz, un labākais
pierādījums tam ir tas, ka skolām ārstu tikpat kā ne-
maz nav. Ārstiem vēl darba ir daudz, un sevišķi tas
sakāms attiecībā uz laukiem. (Reinharda starpsau-
ciens.) Lai iet uz laukiem, tur būs, ko ēst, tur vēl
var labi nopelnīt. Tas pārmetums, kuru Reinharda
kungs izteica runādams par zobu ārstiem, uz budže-
ta komisiju nav attiecināms, jobudžeta komisija zobu
ārstiem nav ne kapeikas strīpojusi. (Reinharda
starpsauciens.) Neviens neprasīja, un ja neprasa,
tad, saprotams, budžeta komisija nevar paredzēt,
kāda vajadzība viņiem ir, kura būtu apmierināma.
Tad talak Reinharda kungs nolasīja skautu likumus
un tad nu prasīja'; kas mums pret skautu likumiem
esot ko iebilst. Galu galā viņš izveda tādu slēdzie-
nu, ka mes esot pret skautiem tāpēc, ka skautu liku-
mos esot teikts, ka skauts ir kustoņu draugs un otrs
galvenais motīvs esot tas, ka skauts stāvot par Die-
vu un par Latviju. Redziet, kungi, tad jūs ar tādu
pat tiesību varat teikt, ka mēs uzstājamies pret kri-
stīgiem nacionālistiem, tāpēc ka viņi dekalogu ciena.
Tas nu ir absurds. Mēs skatāmies ne uz viņu liku-
miem, bet uz viņu darbiem. Tad ari skauto likumi
nav diezcik augsti vērtējami: Ja es esmu pareizi
dzirdējis — man šie likumi nav pazīstami — bet ja
tajos ir teikts, ka skauts ir skautam draugs, tad es
to neatzīstu un to nevar atzīt no tā viedokļa, no kura
prasa: mīle savu tuvāko, kā sevi pašu. Tas ir sepa-
rātisms. Ja šinīs likumos ir teikts, ka skauts ir vis-
pār krietns, tad sakāt, vai tā nav vispārīga ētiska
norma, vai nevajaga ikkatrā skolā ikkatram skolē-
nam teikt: ikkatrs skolēnsir krietns? Man jājautā,
vai tikai skauts tāds var būt. Te, lūk, ir sektantisms,
kas nav attaisnojams. Ikkatrs sektants iedomājas,
ka tikai viņš labāks par citiem, ir tas izredzētais, un
citi visi tādi nav. Mums nav skautu likums no sva-
ra, bet gan liecība, ko par skautiem dod skolotāji,
un skolotāji saka, ka skautisms padara labu skolēnu
par sliktu, bet sliktie skolēni, kuri iestājas skautos,'
nebūt labākas sekmes neuzrāda. Tas ir tas, pret ko
mes uzstājamies. (Starpsaucieni.) Tā ir skolotāju
vispārīga liecība (starpsaucieni). Jo grūts stāvoklis
pie šī budžeta ir zemnieku savienībai. (A. Klīve no
vietas: «Nu kāds tad?") Visus piecus gadus zem-
nieki ir vadījuši līdz ar visu valsti ari izglītības reso-
ru; zemnieku savienība bieži vien devusi izglītības
resoram savus ministrus. Tagad, kad šī resora
priekšgala stāv persona, kurai oficiālie runātāji ne-
var taisīt nekādus pārmetumus, kurai var tikai pa-
teikt, ka to loti cienot, pret to neesot nekā ko iebilst,
no tas sagaidot visu labu, un tomēr resors jākritizē.
Nu, ko jus kritizējat? Ministrs neko [auna nav pada-
rījis. Jus kritizējat to, ko paši esat padarījuši. Tad
nu iznāk ta, ka nav pret ko griezties, bet jākritizē ir,
tad griežas pret iedomāto diktatoru — socialdemok-
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ratiem un otrkārt izper paši sevi. Un to it sirdīgi, cī-
tīgi izdarīja visi trīs zemnieku savienības runātāji.
Zemnieku savienība še sūtīja veselus trīs. Pirmo,
kas novelk zemnieku savienības izglītības politikas
līniju — Brieža kungu. Viņš jau pasludināja, ka viņš
par budžetu nerunājot, par to runāšot cits — Gailīša
kungs. Tas runāja par budžetu, bet galu galā nāca
smagā artilērija Saiņa kunga persona. Ko Brieža
kungs pasacīja? «Izglītības ministrijas darbiniekiem
nav bijis plāna no paša sakta gala. Viss ir gājis uz
labu laimi pa vecām sliedēm." Tas nav attiecināms
uz diktatoriem, tas viss griežas pret jums pašiem,
pret zemnieku savienību. Zemnieku savienība bija
no paša sākuma noteicēja par valsti, ari par izglītības
politiku. Tālāk Brieža kungs_ turpina: «Ir daudz
runāts, izteikts daudzkas, aizrādījumi doti." Pareizi.
Ir daudz izteiktas domas, daudzi aizrādījumi doti,
visvairāk no tās (rāda uz kreiso pusi) puses.. _ . «bet
visas runas, visi aizrādījumi palikuši nedzirdēti, tie
nogājuši garām tiem, kam tie bij jādzird." Pareizi
ari šie Brieža kunga vārdi, tos es parakstu. Ar to
jūs atzīstat ari visas tās runas, ko mēs esam turējuši,
un tos aizrādījumus, kurus mēs devuši, bet viss tas
jūsu darbiniekiem ir aizgājis garām. Tā ir sevis iz-
pēršana, Klīves kungs. (Starpsauciens.) Briedis
pats pie izglītības resora vadības nav bijis, tur ir citi
kungi, kam bijusi noteikšana. (Sauciens_ pa labi:
«Jūs ari esiet bijuši pie tās vadības!") Ne, pie lat-
viešu skolas vadības es nebiju, parunājiet ar Gailīša
kungu. Tad arodu skolu esot par maz — tikai 6;
tās nedodot pietiekoši sagatavotus darbiniekus, citas
dodot labāk sagatavotus. Tā tad mums nav tikai 6
arodu skolas vien, bet ir ari citas vēl, bet šīs, kas ir
zem izglītības ministrijas, kuras Gailīša un Celmiņa
kungs pārzināja, tās nekur neder, citas gan. Kad
Celmiņa kungs bij noteicējs par lauksaimniecības
skolām, tad viņa vadītās skolas bij labas,_bet tiklīdz
viņš pārgāja uz izglītības ministriju, tad tūliņ beigas.
Nu viņa pārzinātās skolas vairs neder. Man šķiet,
ka tiklīdz zemnieku savienība! nebūs vairs noteik-
šanas par lauksaimniecības skolām, tad ari par tam
jūsu spriedums būs tāds, ka tās nekam neder, ka ari
tās nedod labi sagatavotus darbiniekus.

Pret mani polemizējot, Brieža kungs vanagus
neaizskāra. Zemnieku savienības runātāji tos netur
par aizstāvamiem, bet gan aizstāv skautus, gaidas un
vilcēnus. Nu, tie ar vanagiem, kā jau esteicu, viena
maisā nav bāžami, bet tomēr viss tas mūsu skolai ir
svešs. Bet tas jau ir laika gars. Ari Igaunijā skauti
no sākuma esot loti vairojušies, bet vēlāk arvienu
samazinājušies; tāpat tas būs ari pie mums, ja jus,
kungi, tos mākslīgi neuzturēsiet un nepabalstīsiet.
Brieža kungs saka, ka skautu ideja esot skaista, bet
nelaime esot tā, ka šo ideju nepareizi saprotot un ne-
pilnīgi izvedot. Nu, kungi, man liekas, ka šī ideja
ir tāda, kuru mūsu apstākļos tā, kā tā Anglijā ir iz-
vesta, neizvedīs, un tāpēc mākslīgi to atbalstīt nebū-
tu vērts. Tad — «nacionālās organizācijas neesot ne-
kādu valstisku darbu darījušas." To es neesmu teicis.
Es esmu runājis par nacionālā kluba nažu varoņiem
un teicis, ka tie nav uzrādījuši nekādus nacionālas
kultūras darbus. Brieža kungs prasa, kur sociālde-
mokrāti varot uzrādīt kādu nacionālas kultūras dar-
bu. Vai patiesi, Brieža kungam tas jāprasa? (A.
Briedis no vietas: «Ir gan jāprasa!") Pievedīšu
dažus piemērus no mūsu augstskolas. Mūsu augst-
skola ir nacionāla un mūsu augstskola ir ievēlējusi
sociāldemokrātu par savu goda biedri. Tas ir tagad
vienīgais mūsu augstskolas goda biedrs. Tad laikam
tas būs mūsu nacionālā kultūrā gan kaut ko darījis
(starpsauciens.) Viens no tiem augstskolas profeso-
riem, uz kuriem mūsu augstskola var lepoties, ir so-
ciāldemokrāts, un pirmais, kas pie augstskolas dok-

tora grādu ieguvis, ir sociālists. Tas tomēr nozīme,
ka tie ir mūsu kultūras laba kaut ko darījuši. Gai-
līša kungs savā runā atzina, kaari sociāldemokrāti
kulturelā ziņā strādājot, pieminēdams bērnu rītus,
atzina ari, ka dažā no nacionālam organizācijām
piedaloties sociālisti. Brieža kungs to negrib redzēt.
Brieža kungs kā kultūras fonda domes loceklis ne
vienu reizi vien atdūries uz tādam lietam, kur sociā-
listi strādā kulturelu darbu. Visas tas lietas nebūs
jāuzskaita. (Brieža starpsauciens.) Par nacionā-
lām organizācijām es nemaz neesmu runājis, tikai par
nacionalistiskām, par «nažu varoņiem". Tos es ne-
gribu sajaukt ar nacionālam organizācijām, no ku-
rām viena otra strādā lielu kulturelu darbu. Gailīša
kungs savā runā rīkojas ar citādiem līdzekļiem. Viņš
grib uztiept kaut ko pretiniekam un uz ta celt savu
atbildi. Es esot teicis,_ ka mums neesot daudz vairs
tādu bērnu, kuri skola negribētu iet. Ta es lasīju
Gailīša kunga stenogramas. 'Es to neesmu teicis.
Es esmu atzinis, ka ļoti daudz bērnu paliek ārpus
skolas, bet daudz nevarētu but tādu, kas pavisam
skolā nav gājuši, tādu, kas nevienu dienu_ nav skola
bijuši. Es to gribu apšaubīt, ka tādu butu daudz.
Daudz nav tādu, kas visus 6 gadus skola noiet, ari
ne visi dabū 4, 3 gadus iet skola, daudzi to apmeklē
tikai vienu, divus gadusTo es teicu, atsaukdamies
uz datiem, kādā vecumā bērni iestājas skola. Gai-
līšakungs to noklusēja un teica, ka es butu tam pre-
tim runājis, ka mums ir tūkstošiem bērnu, kas aiz
bada un trūkuma skolā netiek. Saprotams, pērn un

' aizpēra jau es esmu uzsvēris, ka ir daudz tādu bērnu.
Gailīša kungs meklē glābiņu savas organizācijas. Ja
valsts dod līdzekļus valdībai, ka Jezups Trasuns
tagad liek priekšā . atvēlēt 100.000 latus mazturīgo
skolēnu mācības piederumiem, tad Gailīša kungs uz
to neliek nekādas cerības, jo pabalstiem jāiet caur iz-
postīto kongresa padomi. Ja tai nedod, tad nevie-
nam nav dots. Viņš gaida, lai valsts līdzekļus dod
ne tieši, bet caur zemnieku savienības organizācijām.
(P. Gailīts no vietas: «Nekad neesmu to sacījis!").
To es izlasīju Jūsu stenogramas. Talak, nevaru Gai-
līša kungam piekrist, ka mums_ vidusskolu ir par
daudz. Mums vidusskolu samērā nav par daudz.
(P. Gailīts no vietas: «Vispārizglītojošās skolas!")
Vispārizglītojošās ari nav pardaudz. Vispārizglīto-
jošāsskolas jāpavairo lielā mērā un tasideals, kāds
jāuzstāda un jāizved, ja ne šogad. ne nākama gada,
ne ari pēc 10 gadiem, ir tas,_ka mēs varam savu pa-
matskolu ilgumu pacelt pakāpeniski uz augšu, ta ka
beidzot ari vidusskola visiem top par obligatorisku.
Speciālo arodu skolu mums trūkst —- es uzsvēru to
vārdu «speciālo". Kas ir šīs speciālās arodu skolas,
netika noteikts; laikam domāts dibināt katram ama-
tam savu īpašu skolu. Tādām jūs neesat vēl izstrā-
dājuši plānus. Mums pārmet naidīgu izturēšanos
pret arodskolām. Kā piemēru viņšpieveda, ka Dzēr-
benē gribēts atvērt tādu speciālu skolu, bet mēs ne-
esot līdzekļus atvēlējuši. Iemesls, kāpēc mēs neat-
vēlējām, bija tas, ka ari šai skolai nebija izstrādāts
nekāds plāns, un budžeta komisija ir reiz pieņēmusi
lādu kārtību, ka tām vajadzībām, kurām nav izstrā-
dāts noteikts plāns, līdzekļus nedod. Tā tad, tik-
līdz Dzērbenes skolai būs izstrādāts noteikts saim-
niecisks un mācību plāns, viņas dibināšanai prasīto
sumu nestrīpos; vismaz sociāldemokrāti nebūs par
to, ka to sumu strīpo. Tad tālāk Gailīšakungs saka,
ka mēs esot pret privātām skolām tāpēc, ka mēs
tās nevarot dabūt zem savas rokas. Te nu Gailīša
kunga runā spokojas mūsu diktatūra. Tagad visas
skolas esot zem mūsu rokas, līdz šim tās bijušas zem
mūsu rokas un mēs tiekam darīti atbildīgi par visu
skolu stāvokli. Un Gailīša kungs baidās, ka tas ari
turpmāk tā nepaliktu. Tāpēc mēs neatbalstot priva-
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tās skolas un tāpēc ari esot pretim kautcik nacionā-
lām organizācijām, ka nevarot tas dabūt zem savas
rokas. Mēs visu gribot dabūt sava vadība. Tas
ir pareizi; bet vai tad jus, zemnieku savienības
kungi, negribat visu dabūt sava vadība ? _ Es domā-
ju, ka tas ir katras_ politiskas partijas mērķis un no-
lūks; bet lietair tā, ka līdz šinrjus visu esat turē-
juši savās rokās un tagad kritizējams ir_ jūsu darbs.
Mēs līdz šim neko neesam turējuši savas rokas, un
ja jūs kritizējat izglītības ministrijas darbību, tad
kritizējat paši sevi. Tad sakāt, ka loto klubi jums
esot vajadzīgi, jo visi valsts līdzekļi nākot tikai
mums. Tā tad iznāk, ka jūs balsosiet nevis par loto
klubu slēgšanu, bet par jaunu loto klubu atvēršanu,
ja ar tiem līdzekļiem, ko dod pastāvošie loto klubi,
jums nepietiks. Tā ir tipiska baznīckunga doma un
uzskats: lai nauda nāk no kādiem avotiem nākdama,
kad tā tikai nāk, jo nauda nesmird. Ari šinī gadīju-
mā, lai nauda nāk no loto klubiem. Ja no citiem
avotiem nedos, atvērsim loto klubus! Lai nabaga
strādnieki nes tur savus grašus, kad tik mes sa-
viem nolūkiem dabūjam naudu! (P. Gailīts no vie-
tas: «Vairāk asprātības!") Cik nu Dieviņš katram
devis, ar to jāpietiek! Jūsu organizācijas tūksto-
šiem un tūkstošiem esot sniegušas palīdzību, bet vai
no saviem līdzekļiem? Organizācijas ir strādāju-
šas, un ja nu viņām var ko pierakstīt par nopelnu,

- tad to, ka viņas ir ziedojušas savu spēku un laiku.
Bet ka privātpersonas būtu devušas daudz no sa-
viem privātiem līdzekļiem, lai sniegtu palīdzību
tūkstošiem un tūkstošiem, tas pie mums vēl nav re-
dzams, vēl nav piedzīvots. Līdzekļus līdz šim vien-
mēr ņem Sarkanais Krusts un citas organizācijas,
gan no dažādiem citiem ienākuma avotiem. Tur ir
loterejas un visas tās lietas, kuras tāpat kā loto klu-
bi atbalstāmas nebūtu. Tas grūtākais uzdevums
bija uzticēts Saiņa kungam. Viņš bija sūtīts karā
pret Latvijas skolotājiem, pret Latvijas skolu, pret
izglītības ministriju. Viņš ari ar lielu bravūru lauza
par visiem un visu spieķi. 2 skolas pieveda piemē-
ram: Rīgas pilsētas IV. vidusskolu un Valmieras ko-
mercskolu. Pieveda ari dažus skolotājus un ar to
visa tā lieta ir darīta. Bet kad viņš ķērās, tad ķērās
ari pie lieliem izcilus vīriem klāt. Ar kaut kādiem
nieka vīriem tāds spēka vīrs,kā Sainis, neies cīnīties.
Vispirms viņš izraudzījās par upura jēru vienu no
čaklākajiem latviešu skolotājiem, vienu no labāka-
jiem latviešu valodas pasniedzējiem un metodiķiem.
Viņu ir atzinuši ministrijas revidenti ari toreiz, kad
ministrija jūsu rokās stāvēja. Ne par velti viņš
aicināts par Rīgas skolotāju institūta latviešu valo-
das metodikas mācītāju, un tur strādā kopā ne ar
sociāldemokrātiem vai komunistiem, bet ar mācītā-
ju un rakstnieku Ludi Bērziņu. Turpat strādā ari
nacionālā kluba profesors Ozoliņš. Tas pierāda, ka
tur ar politiku laikam gan nenodarbojas. Bet lai nu
varētu mest pilnām saujām dubļus virsū šim cilvē-
kam, tomēr nekur citur nav varēts pieķerties, kā
pie tā, kā viņš ir rīkojies lielinieku laikā un tūlīt pēc
lielinieku laika Valmierā. Vecu vecās sen aizmirstās
lietas cel gaismā. Un kas tad tur galu galā ir bijis?
Viņš neesot gribējis buržujiem dot grāmatas. Bet
lielinieku laikā taču bija tāda pavēle, kuru skolas
priekšnieks nedrīkstēja neizpildīt. Par lielāko grē-
ku Saiņa kungs savā pirmā runā nostādīja to, ka
Kārkliņa kungs ieteicis par skolu inspektoru Meln-
alkšņa kungu, ari šo nostādīdams par komunistu.
Kasparsona kungs savā laikā aicināja Melnalkšņa
kungu par izglītības ministrijas pamatskolas vadītā-
ju. To nav domājis atcelt ne Gailīša kungs, ne Cel-
miņa kungs. Visi ir atzinuši viņu par spējīgu dar-
binieku savā vietā. Bet Saiņa kungs grib lauzt
spieķi ari par viņu, nostādot ari viņu, līdz ar Kārkli-

ņa kungu, par komunistu, lai gan komunisti nav ne
viens, ne otrs. Ar tiem Saiņa kungam, protams, ne-
pietiek. Zolmanis un Pētersons nu gan ir mazāki
vīri. Par tiem jau runāja tie, kas to lietu pamatīgi
pārzin. Bet nu Saiņa kungs ķērās pie viena no
spilgtākiem latviešu skolotājiem, kuram sava vieta
Latvijas skolu vēsturē ir nodrošināta. Es te domā-
ju Ritinu. Rītiņš esot nosvētījis 30 gadu jubileju un
šinī jubilejā bijis loti lepns. Viņš ari esot varējis būt
lepns, jo viņam varētu pasniegt buķeti no 13 arestē-
tiem skolēniem. Vai tikai tādu buķeti vajadzēja
pasniegt Rītiņam uz viņa 30 gadu jubileju? Un ko
šī buķete apzīmē? 13 cilvēki arestēti, bet visi at-
laisti brīvā. Tikai kāds pāris aizbraukuši uz Krie-
viju un tikai viens notiesāts uz neilgu arestu. Tas ir
viss pārmetuma kodols. No tūkstošiem skolēnu
Rītiņam ir bijuši uz neilgu laiku ari šie 13.
Daži pusotra mēneša, daži pusgadu, nākuši no ci-
tām skolām, pie tam ar labām atsauksmēm un ie-
teikumiem pat no Jēģera, kā piemēram Folkmanis.
Nākuši tieši ari no Krievijas un no izglītības mini-
strijas uzspiesti Rītiņam. Un tomēr tādus var sa-
skaitīt tikai 13. Visu skolotāju skolotājam bij tikai
12 mācekli, ar kuriem viņš bija kopā 3 gadus die-
nu un nakti un tomēr viens no tiem viņu nodeva.
Te no tūkstošiem var tikai 13 uzskaitīt, un tomēr
Sainis nekaunas sacīt, ka, lūk, tādu buķeti esot va-
jadzējīspasniegt Rītiņam uz jubileju. Tā nu ir lielā-
kā mērā bezkaunība. (Sauciens pa kreisi: «Parei-
zi!") Rītiņa kunga jubilejā bija sanākuši ne tikai
sociāldemokrāti, bet skolotāji no sienas līdz sienai.
Tie nu nesa Rītiņa kungam dažādās buķetes un vi-
ņas bija ari pelnītas. Rītiņa kungs taču ir pirmais
celmlauzis Latvijas jaunajai skolai. Ar savām
grāmatām «Avotiem" — lasāmām grāmatām, viņš
ir licis ceļu, minis tekas labākai latviešu valodas no-
stādīšanai mūsu skolās. Pirmās dabas mācības
grāmatas nāk no Rītiņa un viņa kundzes. (Sauciens
pa kreisi: „No Saiņa jau nu nenāks nekad!") Rī-
tiņš latviešu nacionālās skolas ideju pauda visspilg-
tāk! 1905. gada, un tāpēc viņam bija jācieš, kamēr-
tie, kas tagad lepojas ar nacionālo vardu, gāja un
locīja savus ceļus krievu kuratoru priekšā un patu-
rēja savas skolas to pašu krievu valodu, kuru Rītiņš
no_ savas skolas bij izdzinis un nostājies pilnīgi uz
mācīšanu latviešu valodā. _ Kad Rītiņa kungs at-
griezās atpakaļ patstāvīgajā Latvijā, tad Kasparso-
na kungs, ne kreisie sociāldemokrāti, viņu aicināja
strādāt izglītības ministrijā. Viņu uzaicināja ari būt
par lektoru skolotāju kursos, viņš pats ari tos skolo-
tāju kursus organizēja. Rītiņš ir bijis ari latviešu
skolotāju kopotājs, organizētājs un pulcētājs. Lat-
viešu skolotāji uzskata Rītiņu kā. savu tēvu. Ri-
tinu pazīst ne tikai Latvijas skolotāji, bet pazīst ari
Lietuvas un Igaunijas skolotāji. Rītiņš ir saistījis
saites starp rnusu skolotājiem un Igaunijas un Lie-
tuvas skolotajiem. Un te nu pundurs (sit ar dūri uz
gakkO Sainis nāk un milzim Rītiņam met dubļus vir-
su. Citu ari neko viņš nevar, kā tikai dubļus virsū
uzmest. Bet Saiņa kungs iet tālāk. Viņam nepie-
tiek ar to vien; viņš saka, ka tādi esot visi skolotā-
ji. Rītiņa jubileja esot ieradusies ari delegācija no
izglītības ministrijas, Man šķiet, toreiz izglītības
resora vadītājs bija no zemnieku savienības, tā tad
ta delegācija bija no viņa sūtīta. Tomēr ari šai de-
legācijai sava šefauzdevumā bija jāapliecina, ka ar
Rītiņu var sastrādāt. Saiņa kungs tulko to lietu tā,
ka Rītiņa iespaids ministrijā esot tik liels, ka Rīti-
ņam vajagot tikai uzbļaut, kad jau visa izglītības mi-
nistrija trīcot un paklausot tam, ko Rītiņš saka.
Paldies Dievam teiktu, ja tas tā būtu; ja tā būtu,
tad rnusu skolai būtu plāns un laba dala no plāna
butu jau realizēta. Tāda plāna līdz šim nav bijis
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zemnieku savienības vainas dēl. Diemžēl tā tas
nav. Ar to Saiņa kungs ir izpēris zemnieku savienī-
bu pašu, ministriju tanī laikā, kad zemnieku savie-
nībai tanī bija noteikšana. Spieķi lauzis par visu
ministriju, Saiņa kungs nekautrējās spieķi lauzt ari
par visu Latvijas tagadējo skolu. Piecu gadu jubi-
leja būšot, viņš citē no manas runas. Jā, piecu ga-
du jubileja būs, uz šo jubileju pošas skolotāji, sko-
lēni, visi skolas draugi. Ministrija pošas uz šo ju-
bileju, pošas viņu svētīt kā Latvijas kultūras uzva-
ras svētkus, un te nu nāk Saiņa kungs un saka, lūk,
kur jums būs jubileja. (Rāda uz kreisiem sociālde-
mokrātiem.) Jūs esat mūsu bērnus ieveduši cietumā
un tur vajadzētu sēdēt ne citiem, kā tiem, kas to
jubileju svin (sauciens pa kreisi: «Kauns!"). Tas ir
Latvijas skolas un viņas skolotāju apmelošanas, ar
dubļiem nomētāšanas rekords, un tādu rekordu var
sasniegt tikai Saiņa kungs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Ra-
dziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putāti! Jau savā iepriekšējā runā 16. maijā es tiku

V-" norādījis, ka līdzīgā garā, ar zināmu nolūku denun-
cēt dažas izglītības iestādes, skolotājus uņ sabie-
driskus darbiniekus kultūras laukā, ir runājis depu-
tāts Sainis jau Gregusa laikos. Atkārtojis to pašu ari
Latvijas pastāvēšanas laikos, atzīts par vainīgu un
par to notiesāts. Slēdziens var būt tikai viens: ka
izglītības iestāžu skolotāju un kulturelo darbinieku
denuncēšanu un nepatiesu apvainošanu, Sainis
piekopj pēc sava amata. (Sauciens pa
kreisi: «Pareizi!") Nav vērts kāpt uz katedra
katrreiz un atbildēt Sainim. Šoreiz es tāpēc neesmu
te nācis, man ir viens norādījums, ko jums pateikšu
beigās. Sainis šodien savā runā pieminēja vienu pa-"
tiesību, un tā ir,ka Valmieras un apkārtnes un vēl pla-
šākas apkārtnes iedzīvotāji, izteikuši domas, ka no-
tiesāt vajadzēja nevis tos skolniekus un skolnieces,
bet gan tos vainīgos, kuri šos nepilngadīgos nepie-
dzīvojošos bērnus bij ievilkusi tai pretvalstisku
organizācijā. Šim slēdzienam es varētu pievieno-
ties. Nevar vainot ne skolotājus, ne skolas pārzini
Karkliņu, ne ari kādas citas skolas pārzini par to,
ka viens otrs no kādas skolas audzēkņiem ir ticis
ievilkts minētajā organizācijā. Bet sabiedrība zin,
kas ir patiesība un tāpēc viņa prasa tiesāt tos ievi-
linātajās, organizācijas nodibinātājus, t. i. bijušo
gūstekņu lēģera priekšnieku Frensonu, un algoto
provokatoru Kraukli. Tos vajadzēja notiesāt, jo tie
ir tie noziedznieki. Turpretī pēc Saiņa kunga loģi-
kas vainīgais ir skolas pārzinis. Pagājušā sēdē
jau aizrādīju, ka minētā organizācijā un starp notie-
sātiem bij ari skolnieki no Valmieras valsts vidus-
skolas. Jūstaču, Saiņa kungs, Valmieras valsts vi-
dusskolas pārzini, šās «Vanagu" perinātavas un bi-
jušo policijas priekšnieku Jansona kungu, nedomājat
apvainot ne sociālismā, ne komunismā. Vēl šodien
Saiņa kungs savā runā atkārtoja un izteica pārme-
tumu Karkliņam, ka viņš veselus 100 skolotājus, —
lietojot Saiņa izteicienu — apvedis ap stūri
tāda ziņa, ka ieteicis par skolu lietu pārzini un va-
dītāju Krišu Melnalksni. Es nezinu, vai pilsonībai
vispār irmazākais iemesls kaut ko pārmest — ja
tas ari ta butu, — ko es pielaižu, — ka Kārkliņa
kungs_ ieteicis Melnalksni. Jūs atcerēsaties, ka pa-
gājušā gada vasarā visa skolotāju saime sumināja
Melnalksni sakarā ar viņu 25 gadu jubileju kā iz-
cilus personu, kura noorganizējusi Latvijas skolu.
To Melnalksni, kurš no Kārkliņa ieteikts. Par visu
to nav ko brīnīties. Saiņa kungs nevar apvainot
mūsu skolotājus. Ja katrai nekautrībai un katrai
nepatiesības paušanai ir savas robežas, tad sen jau

ir zināms, ka Saiņa kungam šinī ziņā nav nekādu
robežu. Ja, runājot par tekošā gada izglītības mi-
nistrijas budžetu, Saiņa kungs turēja par vajadzīgu
atgriezties pie 1919. gada notikumiem, kuriem ne-
kādu sakaru nav ar šī gada budžetu un nedot mie-
ru pat kapā gulošiem skolēniem, tad ari par to nav
ko brīnīties, jo taču ir zināms ari, ka par kapa svē-
tuma traucēšanu Sainim ir bijuši konflikti ar mūsu
garīdzniekiem. Par Saiņa kunga uzstāšanos nebū-
tu ko brīnīties. Man tikai jākonstatē tā apkaunojo-
šā parādība, ka pēc tam, kad Saiņa kungs te bija
uzkrāvis apzinīgi nepatiesus apvainojumus mušu iz-
glītības iestādēm, skolotājiem un kultureliem darbi-
niekiem, apmētājis tos ar dubļiem, tad Saiņa kun-
gam piebiedrojās un aplaudēja, izpļaukādams pats
sevi, bijušais Latvijas ministru prezidents Ulmaņa
kungs un vēl daži no saimnieciskā ziņā iespaidīgās
grupas. Tas liecina, uz cik zema kulturelā līmeņa
viņi nogrimuši. Un to es še gribēju atzīmēt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Gai-
lītim.

P. Gailītis (zemnieku savienība): Augsti cienī- '
tie deputātu kungi! Es ilgi nekavēšu jūsu uzmanību. ;
Es nebūtu runājis, ja mani uz to neizaicinātu daži 2>ļ
priekšrunātāji. Starp citu Bastjāņa kungs apgalvo-
ja, ka līdzekli, gan no kultūras fonda

^
gan no valsts,

netiek doti sociālistiskām organizācijām. Ja Bastjā-
ņa kungs palasītos sarakstā, kur aizgājuši kultūras
fonda līdzekli, viņš redzētu, ka loti daudz līdzekļu
aizgājuši ari sociālistiskām organizacajām un nevar
teikt, ka tās neko nebūtu dabūjušas. Ne visi līdzekli
zināms, bet katrā ziņā ievērojamas sumas. Tālāk
Bastjāņa kungs teica, ka pilsoniskās organizācijas
var daudz ko darīt, tāpēc ka viņām ir līdzekli, bet
sociālistiskās organizācijas neko nevar darīt, jo tām
līdzekļu nav. Bet sakāt, vai izpostītiem

^
ir pilnas ka-

batas? Tālāk jūs, Bastjāņa kungs, teicāt, ka es esot
nemierā ar to, ka līdzekli nāk caur valsti un ne caur
privātām organizācijām. Tā es nekad neesmu ru-
nājis. Es aizstāvu abas iespējamības, kā valsts, ta
privātus pasākumus, tikai nevajaga apspiest privāto
iniciatīvi un bieži vien šī privātā iniciative ir tā, kura
ļoti daudz var darīt. To mēs redzam pie mūsu mi-
noritātēm, kuras daudzas no savām skolām uztur
ar privātiem līdzekļiem. Par privāto iniciativi ru-
nājot, Dēķena kungs izteicās, ka mēs gribot sagrābt
visu varu un visas organizācijas savās rokās. Uz
to mēs nekad neesam izgājuši un neizejam. At-
zīstam kulturelo darbu no kuras katras, organizāci-
jas un grupas; bet es nosodīju tikai kreiso tieksmi,
gremdēt pilsoniskās organizācijas un sagrābt gan
pašiem viņas savās rokās. Uz to jūs izejat, un to
viens no jūsu frakcijas biedriem nekautrējās man
acīs pateikt. Tas ir nosodāmi un to nevar atbalstīt
neviens. Tālāk te gāja runa par loto klubiem. Es
esot aizstāvējis loto klubus. Ja Dēķena kungs cik
necik būtu uzklausījis mani būtu nopietnāki izlasī-
jis stenogramu, tad redzētu, ka tā neesmu teicis.
Teicu, ka pastāv acumirklī tāda rīcība, kura atrauj
visus līdzekļus pilsoniskām organizācijām. Tām iz-
sit visus pamatus zem kājām. Un tāda politika pie- '
spiež mūs ķerties pie tādiem nožēlojamiem līdzek-
ļiem, kā loto klubiem. No jums apkarotās organizā-
cijas pabalsta tūkstošiem un tūkstošiem nelaimīgu
bērnu, kuriem jūs no valsts līdzekļiem nedodiet, tos
noliedziet, — atņemiet beidzamos, kas vēl budžetā
bija. Kas nu ir labāk? Likt iet bojā šiem tūksto-
šiem bērnu jeb ķerties kauču pie loto klubiem? Bet
atbildība par šiem klubiem krīt, kungi no kreisās
puses, uz jums. Tiklīdz kā jūs valstiskāki un pilso-
niskāki sāksiet domāt un dosiet līdzekļus tur, kur
tas ir vajadzīgs, tad, kungi, šie klubi slēdzami. Ja
viņi pastāv, tad tikai caur jūsu vainu.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Skalbēm.
K. Skalbe (demokrātiskā centra un jaunzemnieku

bloks): Kungi, daudz ir runāts. Ir runāts par sko-
lu un izglītību, par daudz un dažādām lietām. Es
negribētu jūsu uzmanību ilgāki aizņemt, ja še nebūtu
tik daudz sarunāts. Man liekas, ka mēs taču gri-
bētu visu to, kas te ir runāts, ari ņemt nopietni. Ja
mes ņemam nopietni, tad jāsaka, ka runājot par mū-
su izglītību un parmūsu skolu, ir lietotas pārāk
tumšas krāsas. Mēs esam runājuši vairāk par mū-
su izglītības un skolas dzīves trūkumiem. Mazāk
esam runājuši par to, kas latviešu skolā ir pozitīvs.
To jums pateiks kurš katrs vienkāršs lauku skolo-
tājs. Viņšj'ums pateiks ar priecīgām acīm: «Tagad
var strādāt, mums ir atraisītas rokas, skolā tagad
ir dzīvsgars." Un tas ir loti daudz. Zināms, mūsu
skola vel nav izveidota, mums varbūt trūkst meto-
des, bet mums ir liela sajūsma, mēs esam jauna tau-
ta, un šo jaunību mēs redzam ari mūsu skolā. Te
nāca rnusu godājamais dzejnieks Raiņa kungs, un
runādams par rnusu kultūras apstākļiem, teica:
«Mes velesam aziati." Ikkatram vārdam ir dažā-
das nokrāsas. Es nu nezinu, ko Raiņa kungs do-
māja ta sacīdams, vai:_ «Mēs, sociāldemokrāti,
esam aziati" — vai: «Mes, latvieši, esam aziati."
Ja nu mes, latvieši, esam aziati, vai tad ari viņš
pats sevi pieskaita klāt, vai klusām atlaiž nost. Es
domāju, tas ari bija tāds pārspīlējums. Es saprotu,
kamums ir daudz sarūgtinājumu, mēs dzīvojam
grūtos laikos. Ikdienība ir uzvilkusi savu eža ka-
žoku, viņa grib dzīvot tā, lai neviens lielāks gars to
netraucētu. Es zinu, ari Rainis ir daudz cietis, bet
mums gan nebūtu iemesla sacīt, ka mēs esam aziati,
sevišķi tapec, ka mes dzirdam pārmetumus no ci-
tam tautām, bet gan tikai no mūsu ienaidniekiem;
cittautiešiem, kas objektīvi apskata latviešu tautas
dzīvi, latviešu tautas atmošanos, tie runā par mums
ar entuziasmu. Un patiesi, še ir Eiropa. Še nav
ta veca Eiropa, še ir jauna_ Eiropa, tādā, kāda viņa
oija sava laikā, kad tur vēl neripoja dzelzceļi, bet
brauca diližansi. Mums ir daudz trūkumu, bet mums
ir_ jauns entuziasms, jauna dvēsele, kas patiešām at-.
vērta priekš laba._ Ka šeit ir Eiropa un ne Āzija,
to jau pierada rnusu saimnieciskās dzīves iekārta.
To pierada ari tas, ka prāts pie mums ir pārsvarā
par jutām. Tad ari tas, kungi, ka tā sauktais azia-
tiskais socļalisms, kas nāca šurp, kā tāds vētras
vilnis, tomēr apstājas šeit pie Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas robežām, jo šeit ir Eiropa un nevis Āzija.
Kas attiecas uz mani personīgi, man jāsaka, ka es
par to jau no 1917. gada, kad revolūcija bija uz
krustceļiem, es arvienu esmu norādījis uz eiropeisko
demokrātismu un par eiropeisku demokrātismu ari
uzstājos. Es esmu arvien bijis par to, kaut gan ari
man ir daudz trūkumu, par kuriem es šeit negribu
runāt, bet politiskā ziņā, es domāju, mans ceļš ir
bijis skaidrs. Tad talak daudz pārmetumu šeit tika
izsacīti loto klubiem. Bez šaubām loto klubus nevar
aizstāvēt un loto klubus ari es negribu aizstāvēt.
Loto klubs kā pastāvīga parādība nav ciešams, bet,
kungķ es domāju ari par tām sabiedriskām organi-
zācijām, kurās smel no loto klubiem sev līdzekļus.
Starp tam jr ļoti daudz nopietnas organizācijas, pie-
mēram

^
Brāļu kapu komiteja, kurai ir nolūks uzcelt

pieminekli uz Brāļu kapiem. Ir ari daudz citas no-
pietnas organizācijas, kuras iesākušas tagad darbo-
ties un kurām būtu savs darbs jāatstāj, ja viņām ne-
būs līdzekļu. Ir piemēram kāda rakstnieku organi-
zācija, «Latvijas Kultūra", kura izdevusi apm. kādas
20 grāmatas, kura iesākusi izdot monumentālu darbu,
latviešu tautas pasaku izdevumu, iesākusi drukāt
Kalevalu, lielo somu tautas eposu. Tur ir aktieru

organizācija, kura ir iesākusi izbūvēt aktieru sana-
toriju. Kungi, ja mēs tā ar vienu rāvienu šos lī-
dzekļus atrausim šīm organizācijām, tad visi šie pa-
sākumi, kas tagad ir ievadīti, iznīks un no loto klu-
biem paliks tikai tas ļaunums. Tas, kas ir bijis labs
un ar ko tas ļaunums būtu zināma mērā attaisno-
jams, ies bojā. Aktieru savienībai būs jālikvidē sa-
vas mājas, ar vārdu sakot, visi pasākumi ies bojā.
Bez tam, kungi, neaizmirsīsim, ka šīs organizācijas
gribēs savu darbu tālāk darīt, un es gribētu jautāt,
vai ir labāk, ka mēs,izmetam viņus uz ielas? At-
ceraties, kungi, dažus mēnešusatpakaļ, gandrīz katru
nedēļu Rīgā bija ziedojumu vākšanas. Visās ielās
Rīgā bija nostādītas lotereju biļešu pārdošanas bū-
diņas. Tas patiešām neizskatījās glīti, jo te parādī-
jās sabiedriskā nabagošana. Pie tādas mēs bijām
nonākuši un tā katram latvietim ir aizskaroša. Kas
tad ir loterejas? Tas ir tas pats, kas loto klubi, jo
tur tāpat lielākā dala publikas tikai paspēlē. Vinnē
reti. Tagad šo nabadzību uz laiku apsedz loto klu-
bi; es domāju, ja viņi atklāti izietu uz ielām ar sa-
viem ziedojumu vākšanas groziem, tad tas nemaz ne-
būtu labāki. Mums ir lieli mērķi, lieli nodomi, bet
ir ari liela nabadzība. Tāds tas stāvoklis. Mums
vajadzēto domāt ari par to,kā mēs varam mūsu kul-
tūras pasākumiem palīdzēt. Nepietiek ar to vien,
ka mēs vienkārši noraidām, jo sabiedrība grib ko
strādāt, grib darīt un mums ir jārada iespēja, lai viņa
varētu strādāt. Mums aizrāda uz kultūras fondu.
Kāds ir kultūras fonds? Viņš izpilda daudzus uz-
devumus, viņš ari ir lauku būvniecības fonds, kurš
tiek izlietots pagastu magazīnas ēku, krogu un citu
ēku pārbūvēšanai par tautas namiem. Bez šaubām,
tas ir nepieciešami. Tur, kur agrāk bij baronu pi-
lis, tur tagad vajaga stāvēt tautas namiem, bet val-
dība nav atradusi citus līdzekļus priekš tam, tur ir
jāņem no kultūras fonda. Pie kultūras fonda grie-
žas daudzi pasākumi, piemēram, griežas ar ierosi-
nājumu grāmatniecības ziņā, bet kultūras fonds šai
ziņā var loti maz palīdzēt, jo līdzekli ir loti aprobe-
žoti un tomēr mūsu uzdevums ir nostāties uz Eiropas
stāvokļa. Tur, kur agrāk bij grāmatas krievu un
vācu valodā, vajaga radīt latviešu grāmatas, un va-
jadzības patiesi ir loti lielas. Tā tad, kungi, mēs tik
vienkārši nevaram izjāt te uz augsta zirga, jo ap-
stākli patiesībā ir loti nožēlojami, loti grūti un tik
venkārši mēs nevaram tās organizācijas noraidīt.
(Starpsauciens: «Tad jaukrodziņus ari nevaram at-
vērt!") Nekādus krodziņus nevajaga atvērt. Es
neesmu par to, ka loto klubus patur. Bet es par to
gan neesmu, ka tad, kad valdībai ienāk prātā, at-
ļauj klubus un kad ienāk prātā, tos slēdz. Te taču
jārēķinās ar daudzām sabiedriskām organizācijām.
Tā tā lieta ir. Te runa var būt, ka dod zināmu lai-
ku, kad tās organizācijas var nokārtot savas lietas
un godīgi no skatuves noiet. Tad tālāk, piegriežo-
ties skolu lietai, man būtu jāaizrāda uz trūkumiem
skolu programa. Latvijas skolu programa atgādina
bagātīgi sastādītu ēdienu karti, kur skolēnam ir viss
jānoēd. Tur ir daudz labu lietu, un tās visas jāno-
ēd bez kādas izvēles. Šai ziņā kaut ko vajadzētu
darīt. Vajadzētu sastādīt komisiju no labiem skolas
lietu pazinējiem un izstrādāt skolu programu. Lat-
vieši, bez šaubām, ir veselīgi cilvēki, kuri var daudz
panest: viņi var daudz mācīties un mācīties bez iz-
vēles, bez sistēmas, bet nelaime ir tā, ka lieta paliek
mazliet kļūmīga. Ja zināšanas tiek bez nopietnas
harmoniskas izvēles pasniegtas, bez labas metodes,
tad panākumi var būt pretēji. Jaunatne tikai tiek
apmulsināta, un iznākums ir tas, ka mūsu skolas ne-
strādā ar tādiem panākumiem, ar kādiem viņas varē-
tu darboties, ja skolu programa būtu nopietni un
labi izstrādāta. Šis būtu viens no maniem sirsnī-
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gakiem vēlējumiem rnusu ministrijai — izstrādāt sko-
lu programas.

_ Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie vispā-
rējam debatēm par izglītības ministrijas budžetu pie
vārda vairāk neviens nav pieteicies. Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas. Runātāju saraksts slēgts.
Personīga lietā vārds Lindiņam. Nav zālē. Vārds

-Klīvem personīgā lietā.
A. Klīve (zemnieku savienība): Cienītie depu-

y tatu kungi! Man no stenogramas nāca zināms, ka
viena no iepriekšējām sēdēm Rudevica kungs ir tu-
rējis par vajadzīgu personīgā lietā starp citu paziņot,
ka es pie iekšlietu ministrijas budžeta esot runājis
nepatiesību. Tas, acīm redzot, attiecas uz to gadīju-
mu, kur es, runādams pie iekšlietu ministrijas budže-
ta, starp citu atļāvos izteikties sekošakārtā. Es ci-
tēju pec stenogramas.

«Šinī ziņā. zīmīgi ir Rudevica kunga vārdi
viena no pedejam _ sēdēm, kur uz manu starp-
saucienu, ka varbūt demokrātiskā centra vīri
drīz var atrasties pie niedristiem, Rudevics pa-
raustīja plecus un teica: «Nu, no demokrātiskā
centra to var sagaidīt"."
Uz to Rudevica kungs ir ņēmis vārdu un starp

c.tu paskaidrojis ta:
«Klīves kungs savā runā attiecībā uz maniziņoja, par kādu kopdarbību starp demokrātisko

centru un nacionālo zemnieku savienību, it kā
es butu teicis kādā no savām runām, ka tas esot

- iespējams no centra jeb kas tam līdzīgs. Es pa-
ziņoju kategoriski, ka es par to nemaz-neesmu
runājis, un Klīves kungs teica pilnīgu nepatie-
sību."
TādMr lietas faktiskie apstākli un man ir tikai

tik tālu jānoskaidro, ka ne Rudevica kungs to ir tei-
cis, bet Bastjāņa kungs. (Saucieni pa kreisi: „Ah!">
Ja es esmu sajaucis vienu sociāldemokrātu runātāju
ar otru, tad tas ir tik daudz, ka augšā pievesto atzi-
numu es neesmu pierakstījis ne T;)udevica kungam
personīgi, ne Bastjāņa kungam, bet sociāldemokrā-
tiskai frakcijai ka tādai, un to jau jūs varat ari re-
dzēt. Bastjāņa kungs pie iekšlietu ministrijas bu-
džeta, pec stenogramas, starp citu ir runājis tā:

«Starp zemnieku savienību un to otro «na-
cionālo" zemnieku savienību, tiek vesta diezgan
asa cīna

^
«Latvijas Sargs" ar _ «Brīvo Zemi"

plešas del ta, kuram no viņiem gūt vairāk balsis
nākamas velēšanās un vairāk deputātu. (Starp-
sauciens.̂ Klīves kungs man atgādina, ka tanī
«nacionāla" zemnieku savienībā varot iesēsties
ari kāds centra vīrs. Es to nebūt nenoliedzu.
Pie rnusu apstākļiem un pie mūsu centra pozici-
jas var viss kas notikt (Jautrība)."
Tātad viss tas, ko es teicu, ir pareizi, tikai ne

attiecība uz Rudevica kungu, bet attiecībā uz Bast-
jāņa kungu, un to es šeit izlaboju, bet pašu faktu uz-
turu speķa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
personīga lieta Sainim.

H. Sainis (zemnieku savienība): Sakarā ar
?^«manu konstatējumu, kādi ir bijuši rezultāti kādas

^T skolas darbībai, izceļas lielas debates un pie tam sa-
jaucatādas lietas, kas notikušas 1919. un 1920. eadā,

ar tagadējo laiku.un skolas kārtību IV. vidusskolā.
Par acumirkļa stāvokli šinī skolā es neko neesmu
teicis. Mani pamudināja runāt pie izglītības mini-
strijas budžeta ne opozīcijas taisīšana, bet bijušā
iekšlietu ministra Birznieka kunga atbilde uz sociāl-
demokrātu interpelaciju par komunistu arestēšanu,
kura ministrs konstatēja, ka 2 arestētie atzinušies,
ka viņi jau agrāk ka IV. Rīgas pilsētas vidusskolas
skolēni ir bijuši komunistiska organizācijā. Šis bija
tas iemeslis, kas mani pamudināja runāt un aizrā-

dīt, ka mēs nevaram katrreiz vieeli paļauties uz
ministru kungu apgalvojumiem, ka viss ir labākā
kārtībā, kā to toreiz izglītības ministrs Dauges
kungs pasacīja, ka ar «Vanagu" viss ir kārtībā, no
viņa palicis pāri tikai mazs dundurus, kā mēs to lietu
toreiz esam nolēmuši par vieglu, redzam no tā, ko
ziņoja Birznieka kungs un ari no tā, kā parādās
atgli no skolā kultivētā gara, kuru vajadzēja pār-
traukt, gādāt lai uz priekšu tas neatkārtotos. Tā-
dēļ es ņēmu vārdu un teicu, ka vajaga būt modriem.
Es netiku ne vārda runājis par tagadējo skolas dar-
bību, bet gan 2 reizes aizrādīju, ka es pats no sevis
neko nerunāju, bet runāju tikai par to, ko toreiz ir
konstatējusi komisija un lietpratēji, un to, ko teica
iekšlietu ministra kungs. Saprotams, ka es nevarēju
ņemt visus protokolus nriekšā un nolasīt augstam
namam to, ko ir teicis skolas pārzinis un padome, bet
b'kai konstatēju to, ko ir atzinusi komisija. Te nu
nāca Salnaja kungs ar lietu neiepazinies un nāca ar
tādu sparu un «Sociāldemokrātam" piemītošu toni,
ka Sainis esot samelojis un citām kodīgām uz manu
personu "iezīmēm, ka jābrīnās. Rītiņa kungs neesot
skatījis cauri referātu. Bet Rītiņa kun^s ziņo lūgu-
mu un sūdzību komisijai, ka viņš visus referātus
skata cauri. (M. Rozentāls no vietas: «Vai debates
atjauno?") Salnaja kungu neinteresē pati lieta.kas
viņam sveša, Salnaja kungam bija kādi citi mērķi,
kādēļ viņš nāca uz šī katedra, vlņš_gribēja taisīt po-
litiku. Kādu politiku, to mēs redzēsim pie balsoša-
nas par izglītības ministrijas budžetu. Man ir_ jā-
vada Salnaja kungam viņa pret mani izteiktie vardi
atpakaļ, ka pats Salnaja kungs grib taisīt politiku ar
negodīgiem līdzekļiem. Kas attiecas uz Dēķena
kunga un Radziņa stipriem izteicieniem, un uz to, ka
tie gribēja ielikt man mutē tādus vārdus, kādus es
neesmu runājis, tad tiem es neturu par vajadzīgu
atbildēt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings*. Vārds vel
personīgā lietā Lindiņam.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Kad
runāju pie izglītības ministrijas budžeta, man taisīja
starpsaucienu Cielēna kungs, uz ko es viņam diez-
gan asi atbildēju. Es nebūt negribēju Cielena'kun<ni
personīgi apvainot, un tāpēc ņemu attiecīgos vārdus
atpakaļ. Lūdzu Cielēna kuium apmierināties.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai refe-
rents vēlas vārdu? Vārds referentam.

Referents J.Vesmanis: Vispirms te ir divi ana- ^Of-?
logi priekšlikumi no deputātiem Kallistratova unKo-^7recka. Abi priekšlikumi paredz palielināt krievu^'
skolu nodaļas budžeta 145. tekošo numuru par 3150 ,
latiem. Izšķiras pirekšlikumi tikai ^aur to, ka vienā
no viņiem ir paredzēts piešķirt šosumuparalelklasu,
mācības līdzekļu un remontu vajadzībām, bet otra
nav nekāda motivējuma. Tāpat abi šie priekšlikumi
izšķiras ari caur avotiem, no kuriem attiecīgas su-
mas būtu ņemamas, lai gan vēlāka priekšlikuma,
kuru iesniedza Kallistratova kungs, paredzēts to
ņemt no tā paša avota, kuru minējis Koreckis sava
priekšlikumā. Abi iesniedzēji motivēja savu priekš-
likumu prasības ar to, ka budžeta komisija, atvēlē-
dama līdzekļus krievu skolu nodaļai, nav paredzējusi
to normu, kādu likums piešķir minoritatu skolām.
Uz to man jāaizrāda, ka šis motivējums ir nepareizs,
vismaz pa lielākai daļai nepareizs, jo dalu no krievu
skolu nodaļai paredzētām budžeta sumam budžeta
komisija uz krievu deputāta Korecka kunga priekš-
likumu pārnesa uz ārkārtējo budžetu pedagoģiskā
institūta nodibināšanai pie krievu tautas universitā-
tes. Tā tad par krievu nodalās sumu samazināšanu
par šiem 3000 latiem nevar būt runa. Atliekas vie-
nīgi 150 jāti, kuri pēc galīga aprēķina krievu nodaļai
vel pienāktos, pret kuru piešķiršanu krievu nodaļai
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145. tekošā numurā paredzētām vajadzībām budže-
ta komisija iebildumus necēla. Šeit varētu but runa
par to, vai būtu lietderīgi pārnest 3000 latu no kār-
tējā izdevumu budžeta uz ārkārtējo izdevumu bu-
džetu no manis minētām vajadzībām, t. i. pedago-
ģiskā institūta uzturēšanai pie krievu tautas univer-
sitātes. Es jau aizrādīju, ka šis lēmums tika iznests
uz krievu deputātu ierosinājumu, uz viņu priekšli-
kumu. Bez tam man jāaizrāda, ka tie motivi, kas
te ir pievesti no deputāta Kallistratova, it ka šī su-
ma būtu vajadzīga paralelklasu atvēršanai mācības
līdzekļu iegādāšanai un remonta vajadzībām, neiz-
tur nekādas kritikas. Krievu tautības vidusskolas
skolnieku skaits ir zem vidēja. Rīga krievu vidus-
skolā ir 42 skolnieki, Daugavpilī 82_ skolnieki, Rē-
zeknē 117 skolnieki uz 4 klasēm. Ta tad maksimā-
lais vidējais skolnieku skaits krievu vidusskola ne-
sasniedz pat trīsdesmit un te runāt par paralelklasu
atvēršanu ir pilnīgi nepamatoti. Par paralelklasu
atvēršanu runa var būt tikai tad, ja mes ievērojam
vispārējo skolnieku skaitu krievu skolas, piemēram
Rēzeknē, kur ir šogad 173 skolnieki. Budžeta komi-
sija neuzskatīja par valsts uzdevumu veicināt para-
lelklasu atvēršanu minoritatu Skolās, lai tor mācītos
cittautiešu bērni, ari latvieši. Tapec pec budžeta
komisijas ieskata nekādas paralelklases nav vaja-
dzīgs atvērt pie krievu vidusskolām. Tāpat bu-
džeta komisija nevar piekrist kredita piešķiršanai
remonta darbiem krievu vidusskolas, pec tiem pa-
skaidrojumiem, kādi tika sniegti budžeta komisija,
kur noskaidrojās, ka līdzekli tiek prasīti_kapitāliem
remontiem privātās mājās, kādam nolūkam mes
valsts līdzekļus atvēlēt nevaram. Atliekas, varbūt,
mācības līdzekļu vajadzības, kas varētu tikt apmie-
rinātas no tiem kreditiem, kuri no budžeta komisi-
jas likti prieka un no tiem 150 latiem, kas vēl krie-
vu nodaļai pienākas. Tāpēc es lieku priekša komisi-
jas vārdā, abus priekšlikumus, kā Kallistratova, ta
ari Korecka, noraidīt, bet viņu vietā pieņemt no ma-
nis iesniegto budžeta komisijas priekšlikumu: «Pa-
lielināt 8. dalās otro vietu 6. § par 150 latiem, ņemot
šo sumu no kārtēju ieņēmumu 15. daļas, tekoša nu-
mura 143." Tālāk šeit ir priekšlikums no Jezupa
Trasuna: «Izglītības ministrijas budžeto pirmā vie-
tā pēc tekošā numura 120 § 6. ievietot jaunu § 6. se-
koša redakcijā: «Trūcīgo skolēnu apgādāšanai ar
mācības piederumiem 100.000 latu, ņemot šosumu no
kārtējo ieņēmumu 15. dalās Nr. 459 pirmās vietas
§ 2." Šeit man jāsaka, ka šis jautājums budžeta ko-
misijā ir ticis apspriests ne tikai vienu reizi vien un
ne tikai šogad, bet ari pērngad Budžeta komisija ir
konstatējusi šo vajadzību un to atzinusi,_ bet tikai
līdzekļu trūkums ir bijis tas iemesls, kadeļ budžeta
komisija tiklab pērngad, kā šogad nhv varējusi lī-
dzekļus šai vajadzībai atvēlēt. Ja šogad budžeta ko-
misijai atkal tika pieprasīts pabalsts trūcīgo sko-
lēnu apgādāšanai ar mācības piederumiem, tad šī
prasība tika noraidīta tādēļ, ka tai laikā, kad ska-
tīja izglītības ministrijas budžetu cauri budžeta ko-
misijā, izredzes uz budžeta sabalansēšanu bija loti
vājas. Tā kā tomēr tagad budžeta caurskatīšana ir
devusi labākus rezultātus, tad acumirklī budžeta ko-
misija neceltu nekādus iebildumus pret to, ka mi-
nētai vajadzībai tiktu atvēlēti 100.000 latu, ņemot šo
sumu no tekošā Nr. 4,59. Tad vēl ir priekšlikums
no Pētera Berģa: «Kārtējo izdevumu budžeta 8.
daļas pirmo vietu § 1palielināt par 960 latiem, ņemot
šo sumu no kārtējo ieņēmumu budžeta 15. daļas te-
košā Nr. 163." Šeit pēc būtības runa iet par juris-
konsulta atalgojumu. Man jāaizrāda, ka tai laikā,
kad budžeta komisija skatīja cauri izglītības mini-
strijas budžetu, juriskonsulta vietu izglītības mini-
strijā izpildīja persona, kura ieņēma juriskonsulta

vietu ari citā resorā. Tad ari budžeta komisija uz-
skatīja par pietiekošu izmaksāt šai personai papildu
algas vietā nelielu sumu, cik_es atceros 7500 rubļu
mēnesī un neatrada par iespējamu izmaksāt viņam
pilnu juriskonsulta algu. Tagad faktiski lieta ir gro-
zījusies, minētā persona ir savu vietu izglītības mini-
strijā atstājusi, un tur ir juriskonsults, kas citur ju-
riskonsulta vietu neieņem. Tad pec likuma šaiper-
sonai, protams, pienākas juriskonsultam pienācīga
alga. Tā kā šī prasība ir dibināta uz likumu, tad es
ari neatrastu par vajadzīgu pret šo priekšlikumu celt
iebildumus, lai gan šis jautājums budžeta komisija
nav ticis apspriests. Ievērojot to, ka mums ir vel citi
jautājumi, kuri būtu budžeta komisija apspriežami,
es liktu priekšā ari šo jautājumu nodot vel budžeta
komisijas atsauksmei.

Tad no Rudevica, Bastjāņa un Celma ir ienācis
priekšlikums: valsts budžeta VIII. dala pirmā vieta
virsrakstā strīpot vārdus ..skolu dpoartaments un
to vietā likt vārdus «skolu virsvalde" mi otra vieta
strīpot vārdu «departaments" un ta vieta likt «skolu
virsvalde". Še lieta grozās ap skolu departamenta
pāror«-anizēšanu — pārvēršot viņu no departamenta
virsvaldē, kā tas ir dažos citos resoros, kur pastāv
tādas plašas iestādes, kā dzelzceļu virsvalde, pasta-
te!e"rafa virsvalde u. t. t. Šis nriekšlikums nav ticis
budžeta komisijā vēl apspriests un tadeļ pirms galīga
lēmuma pieņemšanas šai jautājuma, es heku priekša
šo jautājumu nodot budžeta komisijas apspriešanai,
atsauksmes dabūšanai, jo te lieta negrozās ap no-
saukumu vien, bet ari ap štatiem, topat ap budžeta
sumu grozīšanu. .

Tad šeit ir viena pārejas formula iesniegta -o
Petrevica. Tā kā pārejas formula šimbrīžam nobal-
sošanā nenāk, tad es par viņu doš" savu atsauksmi
tikai pēc budžeta pieņemšanas. _

Beidzot es vēl no savas puses lūgtu izlabot da-
žas ieviesušās pārrakstīšanas kludas pje paragrāfu
apzīmējuma. Tā VIII. daļā pirmā vietā strīpot pa-
ragrāfus 7, 8/9, 10, 11un to vietā likt 9, 10.11.ļ2 13.
Tāpat VIII. dalās sestā vieta tekoša numura 187, 188,
189, strīpot paragrāfu Nr. 16, 17 un 18 un to vieta
likt 15a, 16, 17.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Nobalso-
šanā nāk izglītības ministrijas budžets. V'spirms
pirmā vietā: vispārējo lietu pārvalde un skolu depar-
taments. Pie '. vietas iesniegti daži pārlabojumi.
Vispirms iesniegts no budžeta komisi.ias referenta
Vesmaņa pārlabojums:

«Lieku priekšā 8. dalās I. vieta strīpot paragrāfus Nr. 7,
8, 9, 10, 11 un to vietā likt 9, 10, 11, 12, 13."

Bez tam iesniegts vel pārlabojums p>.e I. vietas
no Rudevica, Bastjāņa, Celma:

„Valsts budžeta VIII. daļā I. vieta virsraksta strīpot vār-
dus «Skolu departaments" un to vietā_ likt «Skolu virsvalde"
un II. vietā strīpot „departaments" un ta vieta likt „Skolu "<rs-
valde."

Bez tam Pēteris Berģis iesniedzis priekšlikumu:
«Paragrāfā 1. kārtējo izdevumu budžeta VIII. daļā I. vieta

§ 1 palielināt par 960 latiem, ņemot šo sumu no kārtējo ieņē-
mumu budžeta V. dalās, tek. Nr. 163."

Pie I. vietas vairāk pārlabojumu nav iesniegti.
Vai kāds vēlas vārdu? Nobalsošana nak vispirms t
pārlabojums, kuru iesniedzis referents:

«Lieku priekšā strīpot § Nr. 7, 8, 9, 10, 11 un to vieta likt
9, 10, 11, 12, 13."

Referents izsakās par pārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pārlabojumu. Nav neviena.
Kas atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts. Talak
ir pārlabojums, kurš iesniegts no Rudevica, Bastjā-
ņa, Celma:

„I. vietas virsraksta strīpot vārdus „Skolu departaments"
un to vietā likt vārdus „Skolu virsvalde".

Referents liek priekšā šo pārlabojumu nodot bu-
džeta komisijai atsauksmei. Iebildumu nav pret tā-
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du priekšlikumu? Tas tiek nodots budžeta komisijas
atsauksmei. Tad pie I. vietas iesniegts sekošs priekš-
likums:

«Kārtējo izdevumu budžeta VIII. daļa I. vieta_§ 1 palie-
lināt par 960 latiem,_ņemot šo sumu no kārtējo ieņēmumu bu-
džeta V. dalās tekošā numura 163."

Priekšlikumu referents liek priekšā nodot bu-
džeta komisijas atsauksmei. Iebildumu nav? Tiek
nodots budžeta komisijas atsauksmei. Vairāk pār-
labojumu p'e I. vietas nav. I. vietas galīga nobalso-
šana notiks pēc tam, kad bus pieņemtij'eb atraidīti
šie pārlabojumi, kad budžeta komisija bus devusi sa-
vu atsauksmi. Tālāk nāk apspriešana 1-a. vieta —
pamatskolas. Pie šīs vietas ir iesniegts pārlabojums
no Jezupa Trasuna:

«Izglītības ministrijas -budžeta I-a vieta pec tekoša numura
128, paragrāfs 6 ievietot sekošu jaunu paragrāfu 6sekoša
redakcijā:"

«Trūcīgo skolēnu apgādāšanai ar mācības piederumiem
Ls. 100.000, — ņemot šo sumu no tekoša numura 459, § 4,
vietā 1."

Budžeta komisija izsakās par _ pārlabojumu.
Vārdu neviens nevēlas. Es lieku pārlabojumu uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos,kas ir pret tikko no-
lasīto Jezupa Trasuna pārlabojumu. Tādu nav. Kas
atturas no balsošanas? Nav. Jezuoa Trasuna pār-
labojums vienbalsīgi pieņemts. Vairāk pārlabojumu
pie 1-a. vietas nav. Es lieku 1-a. vietu uz balsoša-
nu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs vietas pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par I-a. vietas pieņem-
šanu. Par I-a. vietas pieņemšanu nodotas 66 balsis,
rret nav neviena, atturas 20. I-a. vieta pieņemta.
Tālāk nobalsošanā nāk I-b. vieta — vidusskolas.Pie
šīs vietas nav iesniegts neviens pārlabojums. Vardu
neviens nevēlas? Es likšu I-b. vietu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas ir '^ret tās pieņemšanu.
Nav neviena. Kas atturas no balsošanas? Tagad
es lūdzu pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu.
Balsošanas iznākums: par I-b. vietu nodotas 65 bal-
sis, pret to nav nodota neviena balss, atturas 2. I-b.
vieta pieņemta. I-c. vieta — arodu skolas. Pār-
labojumi nekādi nav iesniegti. Vārdu neviens nevē-
las. Es likšu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret I-c. vietu. Nav. Kas atturas no balsoša-
nas? Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs
vietas pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par no-
dotas 65 balsis, pret to nav neviena.atturas 20 bal-
sis. I-c. vieta pieņemta. Tālāk nāk nobalsošana
II. vieta — mazākuma tautību departaments. Vis-
pirms A nodalījums: vācu nodala. Te pie virsraksta
iesniegts pārlabojums, parakstīts no Rudevica, Bast-
jāņa un Celma, kurš skan tā:

«Otrā vietā strīpot vārdu «departaments" un tā vietā
likt vārdu «skolu virsvalde."

Referents liek priekšā nodot šo pārlabojumu bu-
džeta komisijas atsauksmei. Iebildumu pret to nav.
Nodots budžeta komisijas atsauksmei. Pie A noda-
lījuma — vācu nodaļa — pārlabojumi nav iesniegti.
Es likšu šo A nodalījumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret A nodalījuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Lūdzu pacelties tos, kas ir par
nodalījumu. Balsošanas iznākums: par A nodalī-
jumu nodotas 64 balsis, pret to nav neviens, atturas
20. A. nodalījums pieņemts. Tālāk nāk apspriešana
B. nodalījums. Pie šī nodalījuma ir iesniegti vai-
rāki pārlabojumi. Vispirms pārlabojums, kuru ie-
sniedzis Kallistratovs, ir noņemts un tai vietā ie-
sniegts jauns pārlabojums, kurš skan:

«VIII. dala I. vietā § 6 tek. Nr. 145. p. 14. strīpot «kursu
remontiem un vajadzībām ar ministra piekrišanu Ls 6.388" un
tā vietā likt: «kursiem, paralelklasēm, mācības līdzekļiem un
remontiem Ls 9.508. — «Strīpot § 6 sumu Ls 112.661 un ta
vietā likt Ls 115.811 — bet kopsuma strīpot Ls 130.363 un ta
vietā likt Ls 133.513.

«Iztrūkstošo sumu Ls 3.150 lieku priekša ņemt no kārtē-
jiem ienākumiem XV. dalās, valsts kredita Nr. 143, pavairojot
to par to pašu sumu."
Tad turpat pie tās pašas daļas un tās pašas vietas
ir iesniegts priekšlikums:

«Kārtēju izdevumu budžetā 8. dalās II. vietas kārt. Nr.
145 sumu palielināt par 3.150 latiem, pavairojot par to pašu
sumu kārtējo ienākumu Nr. 143. Iesniedzis Koreckis."

Beidzot:
«VIII. daļā II. vietā § 6 papildināt par 150 latiem, ņemot

šo sumu no kārtējo ieņēmumu XV. daļas tek. Nr. 143.
Budžeta komisijas uzdevumā iesniedzis Vesmanis."

Nobalsošanā nāks vispirms Kallistratova ie-
sniegtais pārlabojums. Ja Kallistratova iesniegtais
pārlabojums tiktu pieņemts, tad atkristu pārējie pār-
labojumi. Ja tas tiktu noraidīts, tad nāk uz balso-
šanu Korecka pārlabojums un pēc tam atkarīgi no
tā nāks uz balsošanu budžeta komisijas uzdevumā
iesniegtais Vesmaņa priekšlikums. Vārdu neviens
nevēlas? Vai vajadzīgs nolasīt Kallistratova pārla-
bojumu? (Balsis: «Nav vajadzīgs!") Nav vaja-
dzīgs. Tad es likšu pārlabojumu uz balsošanu, pie
kam man jāpiezīmē, ka komisijas referents izsakās
pret Kallistratova pārlabojumu. Es lūdzu pacelties
tos, kas ir par Kallistratova pārlabojumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret Kallistratova pārlabo-
jumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Kallistrato-
va pārlabojumu pie II. vietas ir nodotas 34 balsis,
pret to neviena, atturas 45. Tā tad pārlabojums no-
raidīts. Tālāk nāk nobalsošanā Korecka pārlabojums:

«Kārtējo izdevumu budžeta VIII. daļā otrā vietā Nr. 145
pavairot par 3.150 latiem, pavairojot par šo sumu kārtējo-ie-
nākumu Nr. 143."
Referents izsakās pret Korecka iesniegto pārlaboju-
mu. Lūdzu pacelties tos, kas ir nar pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Korecka pārla-
bojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Korecka
priekšlikumu nodotas 59 balsis, pret to nav neviena
balss, atturējušies 27. Korecka priekšlikums pie-
ņemts. Vesmaņa iesniegtais budžeta komisijas pār-
labojums ar Korecka priekšlikuma pieņemšanu at-
krīt. Nobalsošana par visu nodalījumu notiks tad,
kad būs dabūta atsauksme no budžeta komisijas par
pārlabojumiem. Tālāk C. — Poļu nodala. Pie šīsno-
dalās nekādi pārlabojumi nav iesniegti. Nobalsoša-
na tiks izdarīta pēc tam, kad būs dabūta atsauksme
par otrās vietas pārlabojumiem vispārīgi. Tālāk D.
Žīdu nodaļa. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana
par D nodalu, kā tādu, notiks pēc tam, kad būs da-
būta ats luksme no budžeta komisijas. Nobalsoša-
na par E. Baltkrievu nodalu, tāpat notiks tikai pēc
tam, kad būs dabūta atsauksme par visiem otrās
vietas pārlabojumiem. Tālāk apspriežama un nobal-
sojama III. vieta — Latvijas universitāte. Pārlabo-
jumi nekādi nav iesniegti. Vārdu neviens nevēlas.
Es lieku III. vietu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret III. vietas pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari. nav. III. vieta vienbalsīgi pieņemta.
IV. vieta — Latvijas konservatorija. Nekādi pārla-
bojumi pie IV. vietas nav iesniegti. Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret IV. vietas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas no balsošanas?
Ari nav. IV. vieta pieņemta. V. vieta — Mākslas
akadēmija. Nekādi pārlabojumi nav iesniegti. Vārdu
neviens nevēlas. Lieku V. vietu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret V. vietas pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Āri nav. V. vieta pieņemta.
6. vieta. Kultūras un mākslas iestādes. Vispirms
VI. vietā A nodalījums. Pieminekļu valde. Pārla-
bojums neviens nav iesniegts. Es likšu nodalījumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret. Kas
atturas no balsošanas? Beidzot lūdzu pacelties, kas
ir par. Par A nodalījumu nodotas 58 balsis, pret to
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nav neviens, atturējušies 21. A nodalījumspieņemts.
B nodalījums. Valsts etnogrāfiskais muzejs. Pārla-
bojumi iesniegti nav. Vārdu neviens neveļas. Es
likšu uz balsošanu. Kas ir pret? Nav. Kas attu-
ras? Beidzot lūdzu pacelties, kas ir par B nodalī-
juma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par B no-
dalījuma pieņemšanu nodotas 56 balsis, pret to ne-
viena balss, atturas 20. B nodalījums pieņemts.
Tālāk C nodalījums. Valsts mākslas muzejs. Pār-
labojumi nav iesniegti. Vārdu neviens neveļas?
Es likšu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas butu
pret. Nav. Kas atturas?_ Beidzot lūdzu pacelties,
kas ir par. Balsošanas iznākums: par C nodalījumu
nodotas 58 balsis, pret nav neviens, atturas 18. C
nodalījums pieņemts. D nodalījums. Valsts arķivs.
Pārlabojumi nav iesniegti. Vārdu neviens neveļas.
Es likšu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret.
Nav. Kas atturas no balsošanas? Tagad lūdzu pa-
celties, kas ir par D nodalījumu. Balsošanas iznā-
kums: par D nodalījumu nodotas 56 balsis, pr_et_ ne-
viens, atturas 18. D nodalījums pieņemts. Talak E
nodalījums — Valsts bibliotēka. Pie šī nodalījuma
no referenta iesniegts pārlabojums.

6. vietā 187. tekošā numurā paragrāfa 16. vietā
likt 15-a. Iebildumu nav pret tādu pārlabojumu?
Tas skaitās par pieņemtu. Vārdu vairāk neviens
nevēlas. Es likšu E nodalījumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties, kas ir pret. Nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par E nodalījumu.
Balsošanas iznākums: par E nodalījumu nodotas 58
balsis, pret to nav neviens, aturējuši^s 17. Šis no-
dalījums pārlabotā veidā pieņemts. Tālāk F noda-
lījums. Valsts piemaksas. Pie šī nodalījuma ir

priekšlikums no budžeta komisijas referenta J.
Vesmaņa, ka

188. un 189. tekošos numuros strīpot «Nr. Nr. 17 un 18"
un tā vietā likt «16 un 17".

Vārdu neviens nevēlas. Es likšu pārlabojumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārla-
bojumu. Nav. Kas atturas. Ari nav. Pārlabojums
pieņemts. Es likšu tagad visu F nodalījumu — valsts
piemaksas — uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret nodalījumu. Nav. Kas aturas no balso-
šanas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par F
nodalījuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par
F nodalījuma — valsts piemaksas — pieņemšanu
nodotas 58 balsis, pret nav nevienas, atturējušies 20.
Nodalījums pieņemts. Nobalsošana par izglītības
ministrijas budžetu visā visumā notiks pēc tam, kad
būs skatīti cauri visi atliktie pārlabojumi, kuri no-
doti budžeta komisijas atsauksmei. Ir iesniegta ari
pārejas formula. Publisko tiesību komisija liek
priekšā pie izglītības ministrijas budžeta pieņemt
sekošu pārejas formulu:

«Saeima uzdod izglītības ministrijai turpmāk līdz minori-
tatuautonomijas likuma pieņemšanai Saeimā, visos principielos
jautājumos uzturēt minoritatu skolās līdzšinējo stāvokli." Ie-
sniedzis publisko tiesību komisijas vārdā referents Petrevics."

Šī priekšlikuma nobalsošana notiks pēc tam,
kad budžets būs pieņemts.

Tad tālāk Iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā sēdi slēgt."
Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu

pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Acīm redzot
vairākums. Priekšlikums skaitās par pieņemtu. Nā-
kamā sēde rīt, 22. maijā, pīkst. 5 pēcpusdienas. Tur-
pināsies budžeta caurskatīšana. Šīs dienas sēde
slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.55 vakara.)

V. sesijas 15. sēde 1924. gada 22. maija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Ministru prezidenta paziņojums par iekšlietu ministra
uzaicināšanu 476

2. Valsts budžets:
J. Vesmanis, referents 476
P. Gailīts (zemnieku savienība) 477
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 478
A. Klīve (zemnieku savienība) 480
H. Celmiņš (zemnieku savienība) ..... 480
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 491
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) . . 497
Kr. Bachmanis (demokrātiskā centra un jaun-

zemnieku bloks) 503
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 515

3. Nākošā sēde 518

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets.

Prezidijam iesūtījis rakstu ministru prezidents,
kuru es lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, ka es esmu uzaicinājis par iekšlietu ministri Pēteri Ju-
raševski. "

'Ministru prezidents V. Zamuels.
Valsts kanclejas direktors D. R u dz ī ts. „Y/

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākošais dienas'/'kārtības punkts — valsts budžets. Referents
Jānis Vesmanis. Atlik'fā'blja pie VIII. dalās iesniegto
pārlabojumu nobalsošana līdz budžeta komisijas at-
sauksmei. Tā kā budžeta komisijas atsauksme var
šajā sēdē tikt dota, tad notiks nobalsošana par ie-
sniegtiem pārlabojumiem pie VIII. daļas, kuri bij no-
doti budžeta komisijas atsauksmei. Iesniegtie pār-
labojumi skan: Rudevica, Bastjāņa un Celma pārla-
bojums:

«valsts budžeta VIII. daļā I. vietā virsrakstā strīpot vār-
dus «skolu departaments" un to vietā likt vārdus «skolu virs-
valde" un II. vietā strīpot vārdu «departaments" un tā vietā
likt «skolu virsvalde".

Tad Pētera Berģa iesniegtais priekšlikums
skan:kārtējoizdevumubudžetaVIII.daļāI.vietāparagrāfu1
palielināt par 960 latiem, ņemot šo sumu no kārtējo ieņēmumu
budžeta XV. daļas tekošā numura 143, kuru ari palielināt par
960 latiem."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par šiempriekš-
likumiem. "Q$

Referents J. Vesmanis: Apspriežot Rudevica."/^^-,
Bastjāņa, Celma priekšlikumu attiecībā uz skolu de-^
parlamenta pārdēvēšanu par skolu virsvaldi,budžeta
komisija vispirms konstatēja, ka izglītības resora or-
ganizācija tiešam ir novērojami lieli trūkumi un ka
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izglītības resora izbūve vēl nav uzskatāma par ga-
līgu. Ievērojot to, ka publisko tiesību komisija, kurai
ir jānodarbojas ar ministriju satversmju caurskatī-
šanu, šo darbu nespēs veikt tik drīzā laikā, budžeta
komisija atzina, ka tiešām būtu vēlams, lai šis izglī-
tības ministrijas izveidošanas darbs_ varētu tikt iz-
darīts no budžeta komisijas puses, kā to budžeta ko-
misija ari agrāk vienā otrā gadījumā ir darījusi. No
otras puses tika turpretim aizrādīts, ka ar nosau-
kuma grozīšanu vien lietai tomēr nekas nebūs lī-
dzēts, bet ka pamatīgi pārgrozīt un izveidot izglītī-
bas ministriju šai budžeta caurskatīšanas stadijā būtu
diezgan grūti. Tāpat tika norādīts uz formālām grū-
tībām, kas stāv ceļā šādam skolu departamenta pār-
veidojumam par skolu virsvaldi. Pirmkārt, tur ir
likums par minoritatu skolām, kurā iestāde, kas pār-
zin minoritatu skolas, nosaukta par departamentu.
Kamēr šis likums nav atcelts, būtu grūti budžeta
caurskatīšanas kārtībā šo nosaukumu grozīt. Tāpat
ari kā formāls šķērslis uzskatāms tas apstāklis, ka
Saeima ir jau pieņēmusi ieņēmumu budžetu, kurā ari
sastopams nosaukums «departaments". Tā kā to jau
ir Saeima balsojusi un budžets nav caurskatāms tri-
jos lasījumos, tad būs grūti ieņēmumu budžeta nosau-
kumu grozīt un saskaņot ar izdevumu budžetu. Aiz
šiem iemesliem budžeta komisijā pie balsošanas bal-
sis dalījās vienlīdzīgi, tā kā formāli ņemot, šis priekš-
likums uzskatāms kā no budžeta komisijas noraidīts.
Kas zīmējas uz Pētera Berģa priekšlikumu, palielināt
pirmo vietu § 1 par 960 latiem, tad, kā es jau vakar
aizrādīju, šeit lieta grozās ap izglītības ministrijas ju-
riskonsultu, kura alga palielināta no 150 uz 230 la-
tiem mēnesī saskaņā ar noteikumiem par juriskon-
sultu atalgojumu. Budžeta komisija savā laikā bija
izglītības ministrijas juriskonsulta algu samazinājusi
no 230 latiem uz 150 latiem, ievērojot to, ka izglītī-
bas ministrijas juriskonsultam, samērā ar citu resoru
juriskonsultiem, ir darba daudz mazāk. Tāpēc komi-
sija uzskatīja, ka 150 latu atalgojums mēnesī izglītī-
bas ministrijas juriskonsultam, kas patiesībā ierodas
izglītības ministrijā tikai dažas dienas nedēlā un strā-
dā dažas stundas, pilnīgi pietiekošs. Tagad par jau-
nu apskatot šo jautājumu budžeta komisijā, pēdējā
neatrada par_ iespējamu grozīt savu agrāko ieskatu
šai jautājumā, un tāpēc Pētera Berģa priekšlikumu
noraidīja. ?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie iesniegtiem
priekšlikumiem vārdu lūdz deputāts Gailīts. Tā kā
pēc pastāvošās mūsu kārtības pēc referenta jautā-
jumaapskatīšanai deputāts Gailīts nevar dabūt vār-
du, tad es varu dot deputātam ,Gailītim vārdu tikai
formelu ierunu celšanai. Vārds Gailītim.

\^-o P- Gailīts (zemnieku savienība): Attiecoties uz
priekšlikumu, pārdēvēt mūsu vispārējo skolu depar-
tamentu par skolu virsvaldi, tāpat ari minoritatu de-
partamentu, tas ir pilnīgi nepielaižams un nepieņe-
mams aiz sekošiem iemesliem. Vispirms ieņēmumu
budžetu Saeima ir jau apstiprinājusi un šī ieņēmumu
budžeta attiecīgos tekošos numuros ir galīgi pie-
ņemts nosaukums «departaments". Šo nosaukumu
mes izdevumu budžetā gribam grozīt. Kāds tad nu
bus pareizais nosaukums, vai ieņēmumu budžetā
pieņemtais, vai izdevumu budžetā radītais? Ar to
mes ienesīsim budžetā pilnīgu sajukumu, un tā kā
budžets nāk apspriešanā tikai divos lasījumos — tre-

, šais lasījums budžetam nav paredzēts, — tad augšē-
jais priekšlikums nāk par vēlu. Otrs iebildums, kā-
pēc mēs viņu nevaram pieņemt, ir tas, ka mums pa-
stāv minoritatu likums, kurš nav atcelts, un kurā pa-
redzētas attiecīgas minoritatu skolu nodaļas ar noda-
ļu priekšstāvjiem, kuriem dotas departamenta direk-
toru tiesības un kuriem savu skolu jautājumos padom-
devēja balsstiesība ari ministru kabinetā. Ja tagad

radām kādu jaunu virsvaldi, tad kas šī virsvalde bus,
vai viņai būs nodrošināta priekšstāvniecība ministru
kabinetā? Tas ienesis sajukumu un neskaidrību mi-
noritatu likumā. Nav iespējams tik radikāls pār-
steigts grozījums likumā. Un es_ domāju, ka ar to
ari pašas minoritātes nebūs mierā, ka tagad viņiem
tiek radīta kaut kāda jauna virsvalde, ar priekšsēdē-
tāju, kura stāvoklis un tiesības nevienam nav zinā-
mas. Aiz šiem iemesliem šis priekšlikums, kas ienes
pilnīgu neskaidrību likumā, nav pieņemams, bet ir
noraidāms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Deputātu Gailīša
kungu, ja viņš vēlas, lai viņa priekšlikums nak uz
balsošanu, lūdzu rakstiski iesniegt priekšlikumu.
Vārdu pie šī jautājuma lūdz Bastjānis. Saskaņa ar
kārtības rulli ne ilgāk kā uz 5 minūtēm viens var da-
būt vārdu pret Gailīša priekšlikumu. Vārds pret
Gailīša piekšlikumu Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Tie iebildumi, '
kurus cēla Gailīša kungs no formelās puses, nav di-^Cbināti. Pirmais iebildums bija par to, ka ieņēmumu""
budžets ir pieņemts un tajā ir jaunosaukums «depar-
taments", un tāpēc nevarot būt izdevumu budžetā
cits nosaukums. Viņš jautāja, ko mēs darīsim un
kādu nosaukumu uzskatīsim par īsto. Uz to ir vien-
kārša atbilde, ka tādā gadījumā redakcijas komisija
ieņēmumu budžetā izlabos nosaukumu «departa-
ments" , ja Saeima ar savu balsošanu būs pieņēmusi
nosaukumu «skolu virsvalde". Tas bieži mums nāk
priekšā, ka tiek pieņemti panti, kurus redakcijas ko-
misijai vēlāk jāsaskaņo. Tāpēc tas nav uzskatāms
par pamatotu iebildumu.

Otrs iebildums ir tas, ka mazākuma tautību li-
kumā esot minēts «departaments" un to nevarot iz-
nīcināt. Man jāaizrāda, ka minētā likumā iet gan
runa par «departamentu", bet tikai tiesību ziņā. Tur
patiešām sacīts, ka mazākuma tautību skolu valde
pastāv kā departaments. Tas ir aiz tā iemesla teikts,
lai šo mazākuma tautību departamentu izglītības mi-
nistrija nepadotu skolu virsvaldei jeb departamen-
tam. Tāpēc tas ir minēts. Šinī gadījumā tiek izla-
botas abas vietas, kā minoritatu, tā ari vispārējais
departaments. Tāpēc ir skaidrs, ka tiesiskā ziņā būs
abas skolu virsvaldes vienlīdzīgas un lauzts te nekas
netiek. Bez tam jau praktiķa šis departaments ne-
pastāv, jo departamenta direktoru mazākuma tautī-
bām nav. Pastāv tikai skolu valdes. Kā likumā, tā
praktiķa tas princips ir izvests, kuru nevar aizskart.
Tāpēc abi iebildumi, kurus cēla deputāts Gailīts, ir
nedibināti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai deputāts Gai-
līts uztur savu priekšlikumu? Vispirms izšķirams
Gailīša priekšlikums, kurš skan:

_„Priekšlikums par izglītības ministrijas departamentu
pārdēvēšanu par «virsvaldēm" aiz formeliem iemesliem at-
raidāms."

Lieku nolasīto Gailīša priekšlikumu uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Gailīša priekšli-
kumu. Par Gailīša priekšlikumu nodotas tikai 24 bal-
sis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Ie-
sniegts priekšlikums ar vajadzīgo skaitu parakstu,
kurš skan: «Liekam priekšā Rudevica, Bastjāņa un
Celma priekšlikumu par skolu departamentu nobal-
sot aizklāti". Parakstījuši Rudevics, Bastjānis, Ulpe,
Kalniņš, Višņa, Morics, Nik. Kalniņš, Būmeisters,
Bīlmanis, Rūdzis, Zeibol.ts, Gulbis. Saskaņā ar kār-
tības rulli nobalsošana par Rudevica, Bastjāņa un
Celma priekšlikumu notiek aizklāti. Lūdzu izdalīt
deputātiem zīmītes. Nobalsojamais priekšlikums
skan:ValstsbudžetaVIII.daļāI.vietāvirsrakstāstrīpotvār-
dus «skolu departaments" un to vietā likt vārdus «skolu virs-
valde" un otra vietā strīpot vardu «departaments" un tā vietā
likt vārdus «skolu virsvalde".
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Tos deputātu kungus, kuri veļas balsot par Ru-
devica, Bastjāņa, Celma priekšlikumu, lūdzu rakstīt
uz zīmītēm „par"; tos, kas būtu pret šopriekšlikumu,
lūdzu rakstīt «pret" un tos, kas atturas, lūdzu rakstīt
«atturos". Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes?
Vai zīmītes būtu izpildītas? Lūdzu savākt zīmītes.
Vai visi deputāti būtu zīmītes,nodevuši?_ Pa balsu
skaitīšanas laiku prezidijs liek priekšā pārtraukumu
uz 10 minūtēm. Iebildumu nav. Pārtraukums uz
10 minūtēm.-

(Pārtraukums no pīkst. 5.30—5.45 vakarā.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-

pinājās.
Balsošanas iznākums: par Rudevica, Bastjaņā

un Celma priekšlikuma pieņemšanu nodotas 46 bal-
sis, pret to nodotas 25 balsis, atturējušās 3 balsis.
Priekšlikums pieņemts. Tālāk nāk nobalsošanā Pē-
tera Berģa priekšlikums, kurš skan:

«Kārtējo izdevumu budžeta VIII. dala I. vietājj 1. palie-
lināt par 960 latiem, ņemot šo sumu no kārtējo ieņēmumu bu-
džeta XV. daļas tekoša numura 143, kuru ari palielināt par
960 latiem."

Es likšu nolasīto Pētera Berģa priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Pētera
Berģa priekšlikumu. Par Pētera Berģa priekšlikumu
nodotas 15 balsis. Tas ir nepietiekošs skaits, šis
priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk VIII. dalās
pirmā vieta pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šīs dalās pirmās vietas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs vietas pieņem-
šanu. Nav tādu. Kas atturas pie šīs vietas? -Bal-
sošanas iznākums: par pirmās vietas pieņemšanu
nodotas 57 balsis, pret to nav neviens, atturējušies
17. Pirmā vieta pieņemta. Neizlemti paliek vēl
otrās vietas B, C, D un E nodalījumi. Es likšu ta-
gad uz balsošanu VIII. dalās otro vietu, B nodalīju-
mu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī B nodalī-
juma pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie B nodalī-
juma? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par B noda-
lījuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par B
nodalījuma pieņemšanu nodotas 59 balsis, pret nav
neviens, atturējušies 16. B nodalījums pieņemts.
Talak C nodalījums — polu nodala. Es likšu tagad
šo nodalījumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret C nodalījuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas pie C nodalījuma? Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par C nodalījuma pieņemšanu. Balsoša-
nas iznākums: par C nodalījuma pieņemšanu nodotas
60 balsis, pret nav neviens, atturējušies 17. C noda-
lījums pieņemts. D nodalījums. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret D nodalījuma pieņemšanu. Nav. Kas at-
turas pie D nodalījuma? Nav. D nodalījums pie-
ņemts viebalsīgi. E nodalījums. Es lieku E noda-
lījumu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret
E nodalījuma pieņemšanu. Nav tādu. Kas atturas
pie E nodalījuma? Beidzot lūdzu pacelties, kas ir
par E nodalījuma pieņemšanu. Balsošanas iznā-
kums: par E nodalījuma pieņemšanu nodotas 59 bal-
sis, pret nav neviens, atturas 18. E nodalījums pie-
ņemts. Nobalsošana nak VIII. dala — izglītības mi-
nistrijas kārtējo_izdevumu budžets pārlabotā veidā
visa visuma. Ludzu pacelties, kas ir pret šīs dalās
pieņemšanu. Nav tādu. Kas atturas pie šīs dalās?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par VIII. dalās
pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par VIII. daļas
pieņemšanu nodotas 60 balsis, pret nav nevienas,
atturas 17. VIII. dala pieņemta. Iesniegtas pie iz-
glītības ministrijas budžeta sekošas pārejas formulas
un priekšlikumi. Publisko tiesību komisija liek
priekša pie izglītības ministrijas budžeta sekošu pār-
ejas formulu:

«Saeima uzdod izglītības ministrijai turpmāk līdz minori-
tatu autonomijas likuma pieņemšanai Saeimā, visos priricipi-
elos jautājumos uzturēt minoritatu skolās līdzšinējo stāvokli.''

Publisko tiesību komisijas vārdā referents A. Petrevics.

\
Bastjāņa, Rudevica, Celma priekšlikums:

«Saeima nolemj uzdot valdībai pārveidot saziņā ar valsts
kontroli līdzšinējā skolu departamenta štatus, piemērojot tos
skolu virsvaldei."

Iesniegtās pārejas formulas saskaņā ar kārtības
rulli izlemjamas pēc visa budžeta likuma pieņemša-
nas. Pie balsošanas motiviem vārdu lūdz Klīve./>^
Klīvem vārds. 1;'.,

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
putātu kungi! Man īss paziņojums attiecība uz mū-
su frakcijas principielo izturēšanos pie izglītības mi-
nistrijas budžeta. Zemnieku savienība balsošanā
pie izglītības ministrijas budžeta II. vietas ir atturē-
jusies pie it visiem nobalsojumiem un tā tad ari pie
D nodalījuma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākošais bu-
džets, IX. daļa — finansu ministrijas kārtējo izdevu-
mu budžets. Pie šīs dalās finansu ministrs Ringolds
Kalnings iesniedzis sekošu rakstu:

«Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.
Ņemot vērā, ka no š. g. 19. līdz turpmākam_man jāpie-

dalās Lietuvas-Latvijas-Igaunijas konferencē Kaunā, es neva-
rēšu ņemt dalību Saeimas plenārsēdēs un tādēļ pagodinos lūgt
Jūs, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, finansu ministrijas
budžeta apspriešanu atlikt līdz manas atgriešanās un likt Sa-
eimai priekšā caurlūkot papriekš citu resoru budžetus."

Ringolds Kalnings, Finansu ministrs.
Šis Ringolda Kalninga iesniegtais lūgums nāk

vispirms nobalsošanā par finansu ministrijas budžeta
kārtējo izdevumu caurskatīšanas atlikšanu līdz viņa
pārbraukšanai no Kaunas. Lūdzu pacelties, tos, kas
būtu pret Ringolda Kalninga lūguma ievērošanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi un IX. daļas caurskatīšana atlikta līdz
Ringolda Kalninga pārbraukšanai. Mēs pārejam pie
X. dalās, — zemkopības ministrijas kārtējo izdevumu
budžeta,caurskatīšanas. Vai kāds vēlētos vārdu pie
X7dalā"s? Vārds Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti godā-
tie tautas vietnieki! Vienreiz gadā mums jāatkārto
aksioma, budžetu apspriežot, ka Latvija ir lauksaim-
niecības zeme. Šo aksiomu apstiprina šogad vēl tas
apstāklis, ka agrārā reforma iet uz beigām, un mēs
pie zemes esam saistījuši lielu daļu mūsu pilsoņu uz
mūžīgiem laikiem un ar to, bez šaubām, šī aksioma
paliek vēl ilgāka, vēl neapstrīdamāka. Un tiešām,
to, ka mūsu valsts ir lauksaimniecības zeme, to pat
pēckara sabrukuma laikā pierāda mūsu tirdznieciskā
bilance, mūsu produktu izvedums uz ārieni. Galve-
no vietu izvedumā, neskatoties uz visu sabrukumu,
tomēr ieņem lauksaimniecības produkti. 1922. gadā
tie iztaisīja 46,8% no visas izveduma sumas, kopā
ar kokiem ap 80%. 1923. gadā šis izvedums iztaisa
45% no visa kopizveduma, kopā ar koku eksportu
ap 82%; turpretī rūpniecības ražojumu eksports
1921.gadā bij tikai 6,2% unl922. gadā — 10,7%.
Tomēr jāatzīst, ka šis lauksaimniecības ražojumu iz-
vedums visā visumā vēl '-ir ārkārtīgi niecīgs. Tas
izskaidrojams ar to, vispirms, ka mūsu zeme lauk-
saimniecībai vēl maz ir kultivēta, atrodas primitīvā
stāvoklī. Zem aramas zemes ir 28% no visas teri-
torijas, kamēr Vācijā — 50% un Francijā — 60%
atrodas zem aramas zemes. Iedzīvotāju skaits ir
niecīgs. Mēs dzīvojam ap 28 cilvēku uz 1 kv. km.,
kamēr citur šis iedzīvotāju skaits ir 3—4 reizes lie-
lāks. Ari mūsu raža ir ārkārtīgi niecīga. Rudzus
mes caurmērā varam ražot 21 pudu no pūrvietas,
kamēr _ Dānijā 43 pudus, kas ir divas reizes vairāk;
Beļģija ap 51 pudu. Miežu mēs varam ražot 20 pu-
dus no pūrvietas, kamēr Beļģijā 64 pudus. Tā tad
3 reizes vairāk no tās pašas zemes, pie tiem pa-
šiem, apmēram, klimatiskiem apstākļiem. Pateico-
ties šim mazam aramas zemes daudzumam, mazām
ražām, mazam iedzīvotāju daudzumam, mēs neva-
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ram, ko rāda ari pirmskara statistika, ražot maizes
pietiekoši savām vajadzībām. Mēs ražojam uz ie-
dzīvotāju apmēram 12 pudus labības. Ja pārvēršam
ražotos kartupeļus par maizi, pielīdzinot vienam pu-
dam maizes 4 pudi kartupeļu, tad kopsumā dabūjām
14 pudus maizes labības uz iedzīvotāju, kamēr patē-
riņš ir apmēram 16 pudi, tā kā visā valstī pirms ka-
ra un ari tagad trūcis apmēram 5—6 miljoni pudu
maizes. Pēckara sabrukuma laikā, kad dzīve bija
galīgi apstājusies, zeme nolaista, lauki noplicināti,
ražošana ievērojami pamazinājusies. Pašlaik mēs
esam lepni uz savu stipro, pastāvīgo valūtu. Tomēr
visiem zināms, ka šis valūtas stāvoklis izskaidro-
jams ar to, ka mēs patērējam ārkārtīgos apmēros
savus mežus. Linu monopols dod lielus ienākumus.
Lini rada vislielāko izveduma posteni. No spirta,
no tā sauktā apdzirdīšanas budžeta, mēs ieņemam
daudz, ar ko radām pamatu savai stiprai valūtai.
Bet šie ārkārtējie mežu ienākumi, ari linu monopo-
la un degvīna monopola pelņa ar laiku būs piespiesti
mazināties. Tāpēc visas izredzes mūsu ekonomiskā
stāvokļa nostiprināšanai ir uz lauksaimniecības pro-
duktiem, uz viņu izvešanu. Ja tas ir tā, tad, bez šau-
bām, ir skaidrs, ka tikai lauksaimniecības pacelšana
radīs mūsu valstī lielākus ieņēmumus. Par lauk-
saimniecības pacelšanu pie mums gādā lauksaim-
niecības departaments. Viņš ir viena no galvenam
ne tikai zemkopības ministrijas, bet, es gribētu sa-
cīt, viena no galvenam dalām visu mūsu valsts
iestāžu sastāvā. Lauksaimniecības departaments
radies līdz ar Latvijas nodibināšanos 1918. gadā,
pilnos apmēros jau 1919. gada sākumā. No sākuma
lauksaimniecības departaments nevarēja uzņemties
savu galveno lomu — lauksaimniecības kultūras vei-
cināšanu, bet piemērojās praktiskās dzīves vajadzī-
bām, ķeroties pie praktiska dzīves atjaunošanas
darba. Vispirms kara izpostītos apgabalos bija vei-
cams visnepieciešamākais, bija jādod pajumte iedzī-
votājiem, kustoņiem, inventāram, jo, kā mums zi-
nāms, apmēram 25.000 saimniecību bija galīgi no-
postītas. Bija liels darbs veicams ar kara būvju pār-
ņemšanu un izmantošanu; bija jāķeras pie atmatu
uzplēšanas, tranšeju nolīdzināšanas, bija jāgādā dzī-
vais un nedzīvais inventārs, kura nemaz nebij, tā kā
lauksaimniecības departamentam bija jānodarbojas
pat ar tirdzniecību, lai iegādātu visu, kas bija nepie-
ciešami_ vajadzīgs: vajadzēja tirgoties ar mākslī-
giem mesliem, lauksaimniecības dzīvo un nedzīvo in-
ventāru. Ar visu to bija jānodarbojas lauksaimnie-
cības departamentam, jopirmajā laikā privātā inicia-
tive, sabiedriskas organizācijas un uzņēmumi pavi-
sam nedarbojās. Ari lauku rūpniecības lieta: cepļi,
dzirnavas, zāģu gateri, kuļgarnituras, kas bij pa-
mestas vai bija nolaistā stāvoklī, viss tas tika sa-
glābts un iznomāts no valsts puses caur lauksaim-
niecības departamentu. Pirmie lauksaimniecības
aizdevumi tika nokārtoti no šejienes, tāpēc ka šis
lauksaimniecības departaments stāvēja vistuvāk
lauku vajadzībām. Viens no pirmiem soliem,«ar ku-
riem lauksaimniecības departaments uzsāka savu
īsto kultūras darbu, bija atjaunot uz laukiem galīgi
iznīcināto pašdarbību un kopdarbību. Pirmās ap-
spriedes, pirmās sapulces un kongresi tika sasaukti
no lauksaimniecības departamenta un ar viņiem ti-
ka dots zināms sparszināma cenšanās atjaunot to
dzīvi, kurai tanī laikā, 1919. un 1920. gadā, mūsu
lauksaimnieki negribēja vairs ticēt. Otrā dala,
lauksaimniecības kultūras pacelšana, ir iesākta vē-
lāk, tikai 1921. gadā, kad varēja jau tikt vajā no
praktiskiem dzīves atjaunošanas darbiem un sākt
pildīt savu īsto uzdevumu. Deputātu kungiem savā
laikā, pagājušā gadā, tika piesūtīta, ja nemaldos, vi-
siem, lauksaimniecības departamenta pirmā gada
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grāmata. Šī gada grāmata dod konspektīvu, bet
koncentrētu pārskatu par departamenta darbību, un
dod mazu nojautu par visu to kulturelo darbu, kas
lauksaimniecības departamentam veicams. Es tā-
dēļ negribu tuvāk apskatīt, kādi ir lauksaimniecības
departamenta uzdevumi. Tomēr pāris vārdos no-
saukšu tikai visu to, ar ko šis departaments līdz šim
ir nodarbojies. Vispirms, atsevišķu lauksaimniecī-
bas nozaru pacelšanā. Ja mēs runājam par tām ze-
mām ražām, kas pie mums ir, tad bez šaubām pa-
ceļas jautājums, kā no viņām tikt vaļā, kā tikt pie
2- un 3-kārtīgām ražām, pie 2 un 3 vārpām vienas
vietā, kuras aug citās zemēs. Še izrādās, ka vienī-
gais darbs ir atsevišķu lauksaimniecības nozaru pa-
celšana. Laukkopībā departaments ir nodarbojies
ar visām metodēm un paņēmieniem, kādi parasti
visās zemēs, paceļot zemes apstrādāšanu, mākslīgo
mēslu izplatīšanu un izmēģināšanu, labas uzlabotas
sēklas apgādāšanu un izplatīšanu, kā ari kaitēkļu ap-
karošanu un ari daždažādu izmēģinājumu iestāžu
nodibināšanu. Starp citu šīs laukkopības iestādes,
tā saucamās izmēģinājumu un selekcijas stacijas,
mašinu izmēģinājumu stacijas, ir tādas iestādes, ku-
ras pie labākās gribas ari mēs nevaram nodot pašai
sabiedrībai-lauksaimniekiem, jo tās prasa lielus
izdevumus, viņas vienmēr paliks un viņām jāpaliek
valsts pārziņā. Tā tad šīs dārgās kultūras iestādes
mūsu modernā lauksaimniecības zemē ir nepiecie-
šamas, tās vienmēr nodarbinās lauksaimniecības de-
partamentu. Te viņa darbu nekāda cita iestāde
nedz ari lauksaimnieku sabiedrība nevarēs atvietot.
Dārzkopībai, kad mēs radījuši tik daudz jaunsaim-
niecības, ir radušies sevišķi lieli uzdevumi pavairot
un dibināt desmitiem tūkstošu jaunu dārzu. Tas
prasa vispirms lielu organizācijas darbu koku skolu
noorganizēšanā, pārraudzības biedrību dibināšanā,
augļu izmantošanā, augļu un augļu produktu tirgus
nokārtošanā. Lopkopībā liels uzdevums ir dažādu
lopu sugu vaislas staciju ierīkošanā. Galveno uz-
devumu un ari lielākos izdevumus sastāda pašreiz
vaislas bullu staciju ierīkošana pa visu Latviju.
Mums pilnīgi noskaidrots, ka mūsu lauksaimniecībā
pirmā vieta pieder lopkopībai. Ar lopkopības pacel-
šanu ir jānodarbojas gribot negribot. Šai lietai tiek
ziedoti lieli līdzekļi un bez centrālās vadības, bez
valsts ierosinājuma, bez valsts kontroles šī lieta nav
izvedama. Blakus liellopiem mums sevišķi jārūpē-
jas ari par cūkkopību un par attiecīgiem vaislas
punktiem, jo dibinot savu saimniecību uz lopkopību,
uz piensaimniecību, mēs nenovēršami virzāmies pa
ceļu, pa kuru iet tādas zemes, kā Zviedrija un Dāni-
ja. Ejot šo ceļu, mēs nonāksim pie augsti attīstītas
cūkkopības un pie cūkgaļas eksporta Anglijas tir-
giem. Tas tagad ir ne desmitu gadu, bet tikai dažu
gadu jautājums, tomēr tik sarežģīts, tik liels, ka tas
prasa sevišķi lielu valsts iestāžu interesi. Vēl es
gribētu minēt mūsu zirgkopību. Nerunājot par zirg-
kopības nozīmi mūsu valstī, kā lauksaimniecības
valstī, paceļas ārkārtīgi svarīgais jautājums par
remontu un par kavalerijas zirgiem. Šis jautājums
ir tik smags un tik dārgs, ka to atkal nevar nodot
nevienam citam, tas jāpatur valsts rokās. Līdz šim
valsts,_ t. i. lauksaimniecības departaments, tiešām
ar lielam sekmēm ir veicis šo lietu, nodibinot valsts
erzelu stacijas pa visu zemi un uzturot vienu lielu
valsts zirgu audzētavu. Tālāk liels uzdevums ir
lauku būvniecība, ar kuru departaments ir nodarbo-
jies visus šos gadus, ne tikai no jauna uzceļot no-
postīto Latviju, bet radot jaunu Latviju, gādājot par
piemērotam buvem rnusu jaunsaimniecībās. Tālāk
no liela svara ir techniskās nodaļas darbība, se-
višķi lauksaimniecības mašinu lietā. Departaments
līdz šim ir paspējis ierīkot ap 280 mašinu punktu,
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kuros novietotas tuvu pie astoņi simti dažādu ma-
šinu, vērtībā ap 190 tūkstoši latu, kuras veic loti
lielu darbu, šķirojot sēklu līdz 1 miljonam pudu un
apsējot līdz 33 tūkstoši pūrvietas gadā. Lielu darbu
veic lauksaimniecības departaments lauksaimniecī-
bas izglītības laukā. Kā zināms, mums pastāv vesels
tīkls uz sevišķa zemkopības skolu likuma pamata
iekārtotu skolu, kā vidējo, tā speciālo un pašreiz se-
višķi daudz ?—27 — zemāko divgadējo lauksaimnie-
cības ziemas skolu. Šinī ziņā lauksaimniecības de-
partaments ir ierāvis droši un noteikti to jauno vir-
zienu, kurš, bez šaubām, ir ieraujams un izvedams
visā mūsu izglītības politikā, ari attiecībā uz vispā-
rējo izglītību un izglītības ministrijas virzienu. Te
mes redzam nokārtotu speciālo praktisko izglītību,
piemērotu mūsu dzīvei un zemes prasībām. Blakus
skolām tiek rīkoti dadādi kursi ar sabiedrības palī-
dzību. Blakus šīm skolām un kursiem tiek uzturēts
plašs agronomu un instruktoru personāls lauksaim-
niecības zināšanu izplatīšanai. Starp citu, šis jau-
tājums, agronomiskā palīdzība, pēdējā laikā tiek uz-
skatīts un cilāts mūsu presē kā ārkārtīgi sarežģīts.
Ir izteikti pārmetumi zemkopības ministrijai un lauk-
saimniecības departamentam, ka šī lieta nav nokār-
tota. Gribu sacīt, ka agronomiskās palīdzības jau-
tājuma departaments ir vedis līdz šim tādu politiku,
ka visa agronomiskā palīdzība piekrīt pašiem lauk-
saimniekiem; tas ir pašdarbības un kopdarbības ceļš,
ar kuru lauksaimnieki panāk visu savu vajadzību ap-
mierināšanu. Lai šo politiku patiesi sekmīgi izvestu,
valsts atzīst pagaidām pabalstus, kurus izsniedz
tieši lauksaimnieku organizācijām, kuras dod ari sa-
vus līdzekļus klāt un dod vajadzīgo atskatu par lī-
dzekļu pareizu izlietošanu. Visās, gan lauksaimnie-
ku un agronomisko darbinieku apspriedēs ir nākuši
pie gala slēdziena, ka agronomisko palīdzību var
veikt vislabāk sabiedriskā ceļā, ka pie mums pa-
stāv sabiedriska agronomiskā palīdzība un ka ar
sabiedrisko agronomiju jānodarbojas lauksaimnieku
kulturelam _ organizācijām, kuras nedzenas pēc
pelņas, kuram nav veikalu un kuras nenodarbojas
ar politiku. Pašreiz sarežģījumi cēlušies tanī ziņā,
ka šo principu negrib atzīt. Jau pirms kara bija ra-
dušas agronomiskās palīdzības sniegšanā iiesaska-
ņa_s tanī ziņa, ka dažas organizācijas, kuru galvenais
mērķis ir peļņa, izlietoja šo agronomiskās palīdzības
sniegšanu ka zināmu propagandas līdzekli un tieši
tai nolūka, lai paplašinātu sava ekonomiskā iespaida
sfēru iedzīvotājos. Tagad lieta, liekas, vēl vairāk
sarežģījusies _ar to, ka radušās organizācijas, no
augšas dibinātas, plašākas organizācijas, tā sauca-
mas apgabalu centrālās biedrības, kuras ari izved
agronomisko palīdzību. Neapšaubāmi, ka te tiek pa-
plašinātas politisko_ iespaidu sfēras. To es uzdroši-
nos apgalvot uz tā pamata, ka pagājušā gada bu-
džeta komisijas sēdes mums bija izdevība piedzī-
vot, ka ierodas vesela rinda organizāciju priekš-
stavju, kuri pretendē uz zināmiem valsts līdzekļiem,
lai gan pašas tas organizācijas vēl nemaz nav re-
ģistrētas. Ar vardu sakot, te parādās zināms jauns
virziens, ķerties pie valsts līdzekļu sadalīšanas, ne-
izpildot to, kas līdz šim prasīts, lai zināmi līdzekļi
butu uz vietas_ jau organizēti, lai būtu zināms darbs
padarīts, lai butu tas pamats, uz kura stutējoties va-
fētu valsts pabalstu piespriest. Tas, liekas, ir gal-
venais sarežģījums lauksaimniecības palīdzības
sniegšana. Te ir zināma lauksaimnieku skaldīšana,
zinamalietas noorganizēšana no augšas, lai to agro-
nomiskās palīdzības virzienu, kas līdz šim pastāvē-
jis, ka politisku, neitrālu kulturelu lauksaimniecību
organizāciju darbību, lai to nobīdītu pie malas, lai
dotu citam organizācijām vairāk iespaida, vairāk
darba lauka un, saprotams, lielāku iespaidu varbūt

jau nākošas velēšanas. Šo lietu apsprieduši lauk-
saimnieki savu organizāciju apsriedēs un kongresos
un lēmumi vienmēr iznesti vienbalsīgi, lai dzīvē tiktu
izvests agrākais princips, un lai zemkopības mini-
strija butu tik stipra, ka, neskatoties uz iespaidīgām
personām, kas citādi skatās uz lietām, ministrija to-
mēr
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paņēmieniem, tāpat kā tas bija agrāk. Ja zemkopī-
bas ministrija to patiešām darītu, tad lieta tik sa-
režģīta nebūtu. Mūsu lauksaimnieks, gribētu teikt,
ir paklausīgs. Viņš savās sapulcēs, savās apspriedēs
objektīvi izvēlējies ceļus, savu vajadzību apmieri-
nāšanai un tos pieņēmis savās organizācijās. Bet
ja viņam tagad saka: „Ja tu darīsi tā, tu nedabūsi
neka,bet ja tā, dabūsi pabalstu"; tad lauksaimnieks
atsakās ari no vecā pašdarbības ceļa un, gribot ne-
gribot, ir spiests pamest līdzšinējam darbam ar ro-
ku, piesieties citam, norādītam virzienam un ļaujas
vadīties no augšastam citas izejas nav. Tādai rī-
cībai ir tomēr nevēlamas sekas; mūsu lauksaimnie-
ki sašķeļas, un rezultāts ir tas, ka vienotas agrono-
miskās palīdzības, kura ir atzīta no visiem lauk-
saimniekiem, nav. Dažādu organizāciju instruktori
brauka paralēli, viens iebrauc, otrs izbrauc, viens
runa otram pretī un viens otru mēģina diskreditēt.
Tā agronomiskā palīdzība nestāv vairs savu uzde-
vumu augstumā, un jāsaka, ka visa šī agrono-
miskās palīdzības lieta tiek ievadīta purvā. Pašreiz
visa šī lieta ļoti nenoteiktā stāvoklī; tiek darīts mē-
ģinājums glābt viņu, atgriežoties pie agrākās orga- *
nizacijas, pie Latvijas lauksaimniecības centralbiedrī-
bas, kurai vienai no pašiem lauksaimniekiem bij uz-
ticēta agronomiskās palīdzības vadīšana; bet vai
tas izdosies, tas ir jautājums.

Agronomiskās palīdzības jautājums, var teikt,
nav no departamenta nokārtots; no otras puses to-
mēr ir jāsaka, ka vienīgi lauksaimniecības departa-
ments ir bijis ta neitrālā iestāde, kura ir rīkojusies
un vadījusi agronomisko palīdzību un kuras vadībai
mušu organizācijas ir līdz šim labprātīgi padevušās,
tapec ka citas izejas nav bijis.

Tad vēl ir viens jautājums, ar kuru lauksaimnie-
cības departamentam ir jānodarbojas, tas ir lauk-
saimniecības produktu izmantošana un lauksaimnie-
cības produktu tirdzniecības nokārtošana.

Nupat augstam namam ir portfelī vairāki biju-
šie valdības rīkojumi, tagadējie likumprojekti par
sviesta, gaļas, olu, seklas, mākslīgo mēslu izvešanu
vai ievešanu un tirgošanos ar tiem. Šis darbs ari
ir bijis jāveic lauksaimniecības departamentam.

Savelkot divos vārdos kopā pārskatu par lauk-
saimniecības departamenta darbību, bez tā, ko es
jau minēju, irjasaka, ka viņa jaunākie uzdevumi, pie
kuriem tam jāķeras klāt, būtu, .vispirms, zemes kul-
tivēšana, zemes platīb_as _pavairošana, zemes melio-
rācijas jautājums plašāka nozīmē, ne tikai zemes no-
susināšana, bet ari zemes uzlabošana ar attiecīgu
apstrādāšanu. Tad otrs svarīgs jautājums ir nedzī-
va inventāra —-mašinu lietas propagandēšana, un
ka pedeja laika jus lasiet visos mūsu laikrakstos, tā
saucama lauksaimniecības _ mechanizacija: vēja,
ūdens un citu_ speķu piemērošana lauksaimniecībā
plašākos apmēros, kopa ar mašīnām. Šis jautājums
ir sevišķi svarīgs tapec, ka mēs esam krīzes stāvoklī
attiecība uz lauksaimniecības darba spēku. Ar šo
nedzīvo inventāru un mechaniziciju mēs lielā mērā
varam atrisināt sarežģīto laukstrādnieku trūkuma
jautājumu. Tad plašs jautājums, pie kura departa-
ments Jau vairāk gadus strādā, ir produktu lietde-
rīga izmantošana,_viņu izvērtēšana. Daudz ir da-
rīts, sevišķi pie dārzniecības produktu pārstrādāša-
nas un tirdzniecības noorganizēšanas un vispārīgi pie
lauksaimniecības tirdzniecības nokārtošanas. Tas
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būtu informācija par tirdzniecību un šo jautājumu
reglamentācija. Visā visumā lauksaimniecības de-
partamenta uzdevums bijis un ir — ierosināt, vadīt
un pabalstīt lauksaimniecības vispārīgu un tas atse-
višķu nozaru pacelšanu, cenšoties pec iespējas pie-
vilkt pašus lauksaimniekus, un vadīt lietu tāda vir-
zienā, lai ar laiku tie varētu iztikt bez departamen-
ta, lai Latvijas valsts, kaut ari ta ir lauksaimniecī-
bas valsts/nebūtu spiesta izdot_ nekādus līdzekļus.
Tas būtu panākams tad, kad rnusu lauksaimniecība
būs tik tālu attīstījusies, ka lauksaimnieki tiks paši
ar savām vajadzībām gala. Starp citu, augsta nama
debatēs izteikti aizrādījumi, ka lauksaimniecības de-
partaments plaši nodarbojas ar valsts līdzekļu izda-
līšanu. Tas bez šaubām tā ir. Bet jamēs zinām,ka
visus galvenos izdevumus šinī lauksaimniecības pa-
celšanas darbā nes paši lauksaimnieki un pastāv po-
litika, kas viņiem šos darbus un nastas uzliek, tad
pabalstu izdalīšana ir tas vismazākais izdevums un
vislētākais veids, kādā kārtā valsts var veikt lauk-
saimniecības pacelšanu. Tas būtu tas, kas mūs
pirmā kārtā interesē. Varētu sacīk ka valsts ir gri-
bējusi paturēt un līdz šim ir paturējusi savas rokas
tikai tās iestādes un tās nozares, kur šī privāta ini-
ciative lauksaimniecībā un lauksaimnieku organizā-
cijās vēl ir par vāju, kur viņa vēl nedarbojas. Es
te gribu aizrādīt, starp citu, uz zirgkopības jautāju-
mu. Neskatoties uz to, ka mums jau nodibināta Vis-
latvijas zirgkopības biedrība, šī organizācija vel ir
par mazu, lai visu nozares smagumu ņemtu uz sa-
viem pleciem, un mēs esam spiesti pirkt un uzturēt
vaislas zirgus par valsts līdzekļiem. Tāpat dažādas
izmēģinājumu iestādes ari būs par dārgām, lai valsts
tās varētu uzdot kādai lauksaimniecības organizāci-
jai. Tās vienmēr paliks valstu Es te gribētu at-
zīmēt, ka ievērojot tādu vispārēju lauksaimniecības
pacelšanas politiku, lauksaimniecības departaments
ir bijis tikai lietas vadītājs un atbalstītājs. Līdzšinējā
lauksaimniecības departamenta darbība rada, ka
viņš ir pratis savus uzdevumus pildīt, ka viņš tomēr
ir vistuvāk stāvējis mūsu lauku pilsoņu dzīvei, bez
kavēšanās un pēc iespējas ir centies atsaukties uz
visām lauksaimnieku vajadzībām un centies tās ap-
mierināt. Viens no svarīgākiem departamenta uz-
devumiem bijis izpostītās lauku dzīves atjaunošana,
ar kuru nodarbojas sevišķa lauku dzīves atjauno-
šanas padome. Dzīves atjaunošanas padomes uz-
devums — atjaunot ne tikai karā izpostītās saimnie-
cības, bet vadīt ari mūsu jaunsaimniecību ierīcību,
izbūvi un nostiprināšanos. Ar vārdu sakot, lauku
dzīves atjaunošanas nozare pie lauksaimniecības de-
partamenta ir izpildījusi agrārās reformas otro un,
es gribētu sacīt, galveno posmu. Zemes iedalīšana
— tas ir tas mazākais; galvenais ir j|unsaimniecību
būvniecība, jaunsaimniecību nostiprināšana, jo tikai
tad agrārā reforma būs izvesta. Galvenais darbs šai
dzīves atjaunošanas nozarē ir bijis: sējas platības
pavairošana, atmatu lieta, savā laikā motorarklu lie-
ta, kufa valsts divi gadus atpakaļ ieguldīja lielus lī-
dzekļus. Tad ražas pavairošana — mākslīgu meslu
un sēklas izplatīšana ar valsts piemaksu palīdzību
jaunsaimniekiem un karā izpostītiem. Te ir divi
darbi, kas devuši loti lielu panākumus un bijuši savā
laikā nepieciešami. Tad inventāra pavairošana:
mašinu un vaislas punktu ierīkošana izpostītos apga-
balos un beidzot būvniecības lieta: plāni, paraugu
būves un ugunsdrošo būvju sekmēšana un pabalstī-
šana. Vēl es gribētu aizrādīt, ka dzīves atjaunoša-
nas padome un līdz ar to lauksaimniecības departa-
ments ir interesējušies pagājušā un šinī kritiskā lauk-
saimniecības krizes gadā unnodarbojušies ar palī-
dzības noorganizēšanu neražā cietušiem. Te sava
laikā, kad zemnieku savienība iesniedza jautājumu

par valdības soļiem krizes novēršana, mes dzirdē-
jām, ka pagājušā gada neraža ir devusi mums 2 mil-
jardus tiešu zaudējumu, t. i., par tik lauksaimnieki ir
ievākuši mazāk siena un labības. Kungi, šie 2 mil-
jardi izrādās ir vēl nieks. Tagad tikai mes redzam
sekas no neražas. Mēs redzam, ka daudzos pagastos
gandrīz katrā saimniecībā lopi_ krīt, viņi ir novājinā-
ti, ražas nav nekādas. _ Apmēram % kopmodernie-
cību ir apstājušas strādāt tadel, ka trūka piena._ Ta-
gad, kad būsim tikuši pie jaunas zāles, kād ūdens
nokritīs, mēs redzēsim, ka lopu skaits ir stipri ma-
zinājies, pārējie lopi novājināti. Šīneraža atsauksies
uz 10 gadiem. Par 10 gadiem viņa vilks lauksaim-
niecības pacelšanās darbu atpakaļ. Toreiz mes jau
dzirdējām un redzējām, ka vesela ministru komisija
nobrauca uz Liepāju kādas vienasfabrikas slēgšanas
lietā. Caur to cieta kādi 900 strādnieki, kaspalika
bez maizes. Bet kad lauksaimniecība zaudējam 2
miljardus caur neražu, tad neko nedarām. Lauk-
saimniecības deparaments ir vienīga iestāde, kurai
savā laikā bija pietiekošas ziņas par seklas un lop-
barības trūkumu. Bija vajadzīgie projekti, ka tik un
tik daudz trūkst, tas tik un tik daudz maksa un
valstij vajaga atjaut līdzekļus. Rezultāta tomēr mes
dabūjām 50 nelaimīgus miljonus, ar kuriem _nekas
nav līdzēts. Šovasar un nākošo rudeni mes vel tikai
redzēsim, kā ir augusi tā čaganā sekla, kuru paši
lauksaimnieki izsējuši, un cik daudz_ tīrumi palikuši
neapsēti tādēļ, ka nav bijis vajadzīgas seklas, neru-
nājot nemaz par lopiem, kuri ir izputināti un kurus ne
ar kādiem līdzekļiem Latvijas lauksaimnieki neva-
rēs atgūt atpakaļ._ Man_ liekas, ja lauksaimniecības
departaments nebūtu stājies sakara ar vietējiem
lauksaimniekiem urt izstrādājis attiecīgus projektus,
tad, bez šaubām, nebūtu bijis ari to 50 nabadzīgo
miljonu rubļu, kurus Latvijas lauksaimnieciska
valsts varēja dot šinī katastrofiska_ krizes gada sa-
viem lauksaimniekiem. Pēc šī īsā pārskata, man
liekas, ari tiem deputātu kungiem, kuri nepiedalās
budžeta komisijā, kura divus gadus ir josīki debatē-
jusi šos jautājumus,būs tagad pietiekoši skaidrs, ka,
ja runā par lauksaimniecības departamentu, tad te
ir runa par vienu valdības iestādi, kas parzin vispla-
šāko saimniecības nozari mūsu valstī, kur nodarbo-
jas lielākā dala no mūsu iedzīvotājiem, par iestādi,
kas izsaukta no pašas dzīves, attīstījusies rnusu 5
pastāvēšanas gados vēsturiski, izaugusi dabīgi, ta-
pusi par stingru iestādi, labi noorganizētu, nostip-
rinātu, kas pie tam līdz šim ir izpildījusi savu uzde-
vumu ar sekmēm. Jānāk pie slēdziena, ka šis_de-
partaments ir viena valdības iestāde, kuru vārda
pilnā nozīmē varam nosaukt par īstu departamentu.
Tagad nu, apskatot savu budžetu
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sāmies pieņemt, redzam, ka tāda departamenta
vairs nav. Izrādās, ka budžeta komisija ir nolemuse
to likvidēt, jeb — formulējot to labāki — apvienot
šo svarīgo departamentu, šo ārkārtīgi svarīgo de-
partamentu ar zemju departamentu un izvest refor-
mu, es gribētu teikt, vienkārši pie zaļā galda, no-
saucot jauno departamentu vienkārši par zemkopī-
bas departamentu. Varbūt varētu iebilst, ka depar-
taments tiešām ir bijis par mazu, vai tas nav bijis
vienkārši kāda nodala, jo tajā ir bijuši apmēram 100
darbinieki, kamēr citos departamentos ir 1000. Bu-
džeta komisija samazinājusi darbinieku skaitu apmē-
ram par 20 darbiniekiem, tā tad paliek tikai 80.
Varbūt, tas būtu likvidēšanas iemesls. Bet tā, kungi,
nevar nostādīt šo lietu, jo departamenta eksistences
tiesības atkarājās ne no darbinieku skaita, bet no
tā, ka viņš veic loti lielu darbu, ir labi noorganizēts,
viņa darbinieki ir kvalifcēti, kas patiešām tā ir, jo
tie ir speciālisti lauksaimniecībā, piemēram agrono-
mi, inženieri, dažādi instruktori. Tādēļ tas nevarētu
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būt par iemeslu, lai varētu pateikt, ka šis departa-
ments likvidējams. Kungi, iet baumas, ka atkal no-
tiek tas pats, ko redzam pēdējā laikā gandrīz visās
nozarēs, ka te it kā vajaga nobīdīt pie malas vienu
personu, lauksaimniecības departamenta direktoru,
agronomu Skubinu. Protams, es nevaru apgalvot,
ka tas tā ir. To grūti pierādīt. Bet es aizrādu, ka
tādas ir baumas. Ievērojot tos apstākļus un visu to,
ko mēs pēdējā laikā redzam, šīs baumas ir ticamas,
ka tas tiešām varētu būt iemesls. Man jāaizrāda uz
to, ka te ir darīšana ar vienu no vecākiem un pie-
dzīvojumu bagātākiem agronomiem, kas ar lielu mī-
lestību un enerģiju dara savu darbu un kuram būs
grūti vietnieku atrast. Viens, ko Viņam parasti pār-
met ir tas, ka viņš ir taupīgs. Man jāsaka, ka viņš
tiešam ir taupīgs; ar maziem līdzekļiem organizējot
dažādus lauksaimniecības pasākumus, šis darbinieks
veic ļoti lielas lietas. Runājot ikdienišķā valodā, vi-
ņu uzskata par skopu. Bet tas jau nu taisni ir tas,
uz ko mēs esam sen nostājušies, un proti, uz taupī-
bas viedokļa, — mēs gribam visur izdevumus sama-
zināt. Tādēļ taupība nevar būt pamats, lai ķertos
pie viņa klāt. Tālāk liekas, ka direktors Skubiņš
nav pieņemams zināmām politiskām aprindām, ku-
ras, es gribēu teikt, traucē mūsu agronomiskās or-
ganizācijas galīgo izveidošanos. Direktors prasa
joprojām to, ko prasa visa mūsu lauksaimniecības
pacelšanas_politika, — viņš prasa sabiedrības līdzek-
ļus uz vietām un negrib dot visu no valsts, tāpat pil-
nīgi noteikti viņš prasa pārskatu par to, kas ir pada-
rīts un ka tiek līdzekli izlietoti. Viņš neatzīs to po-
litiku, ko prasa zināmas grupas un politiskās parti-
jas, ka līdzeklus_vajadzīgs sadalīt uz galviņām, h
pacelts pat jautājums, ari no latgaliešu puses, ka
lauksaimniecības llīdzekļus vajadzīgs sadalīt nevis
gan uz 3, — to viņi neprasa, — bet uz 4 dalām, pie
kam 4. daļa pienāktos Latgalei. Tomēr, kad latga-
liešiemtika atbrīvots pilnīgs kredits pagājušā gada
budžeta, tad izrādījās, ka tie nevar līdzekļus izlietot.
Latgale vel nav pieprasījuma, vēl nav vajadzības;
lauksaimnieki vēl nav pieauguši, — pa priekšu vajaga
sagatavot zemi. Nav ari labu, sagatavotu vietējo
lauksaimniecības darbinieku. Bet ja darbinieki slikti,
tad nekas liels neiznāk. Mums ir vēsturiska lieta
par vienu savā laikā izdaudzinātu, kā loti labu, Višķu
muižu, kuru pārņēma turienes sabiedrība, lai izkoptu
par kulturelu centru. Tagad, neskatoties uz visu labo
gribu, sabiedrība grib šo centru likvidēt, tāpēc ka
no kultūras nekas neiznāk. Ja tas tā, tad departa-
menta direktors Skubiņš nevar līdzekļus dot, jo ne-
kas neiznāk, ja izsniedz līdzekļus nespējīgām organi-
zācijām un sliktiem darbiniekiem. Tā taču, man lie-
kas, nebūtu valstiska politika, ja valsts līdzekļus
tiem izsniegtu. Šinī ziņa Skubiņš, bez šaubām,
slikts kungs. Viņš vienmēr stāvējis par to, ka jā-
pilda visi noteikumi, tikai tad var līdzekļus dabūt.
Es ņemos apgalvot, ka Latgale var dabūt ari vai-
rāk par vienu ceturtdaļu no visiem līdzekļiem, ja
viņa tos var izlietot, kā pienākas, ja var nodot at-
skatošajā var uzrādīt vajadzīgo darbu. Bet tas, ko
es runāju tagad, tas_ tomēr nav pierādams. Bet to
visa sabiedrība runa. Tagad tiek atlaists departa-
menta direktors, agronoms Skubina kungs, it kā
vairs nederīgs. Es nezinu, kur varēs atrast vietnie-
ku, ko likt viņa vieto
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daudz spētu darīt. Mūsu agronomu saimē tādu nav.
Mazāk spējīgi bez šaubām ir atrodami. Daudzās
vietas ir ari mazāk spējīgi darbinieki un tie jau ari
tiek ar darbu gala. Tādēļ, ja jums patīk, Skubina
kungu var atlaist. Bet tadel nav vajadzīgs departa-
mentu likvidēt. Augsti godātā agronoma Skubina
kunga persona, tomēr nav tik svarīga, kā pats de-

partaments. Viņa viena dēļ nevajadzētu ķerties pie
departamenta likvidēšanas tanī laikā, kad mēs iz-
strādājam visu ministriju satversmes. Tagad reso-
ram pieci gadi piedzīvojumu aiz muguras. Labā-
kie speciālisti šinī laikā ir strādājuši, ielikuši savu
enerģiju, savu darba spēku, centušies izveidot savu
resoru. Tagad resori uz piedzīvojumu pamata sa-
vas satversmes izstrādā un daži jau iesūtījuši savus
projektus. Drīzumā ministriju satversmes tiks ska-
tītas cauri ministru kabinetā, nāks Saeimā un pēc
neilga laika mēs varēsim stāties pie satversmju ap-
stiprināšanas. Tādēļ jau vien šis darbs nebija tik
steidzams, ar departamenta likvidēšanu, ja departa-
ments pastāvējis jau visus piecus gadus. Nupat no-
tikušā nobalsošanā par skolu departamenta likvidā-
ciju tomēr pierāda, ka viss ir iespējams, pierāda,
ka daudz kas ir iespējams mūsu parlamentā. Tā tad
tāds rezons, ka mēs varētu noorganizēt savu zem-
kopībasministriju ar nākošo satversmi, tas atkrīt.
Es domāju, ka tāds veids, ka mēs šodien likvidējam
veselu departamentu bez debatēm, nav pielaižams.
Iesniegums par skolu departamenta likvidāciju pa-
gājušā sēdē nāca tik negaidīts, ka pēc būtības visi
Saeimas 100 deputāti nevarēja izteikties. Priekš vi-
siem citiem tas bija noslēpums, izņemot laimīgos
budžeta komisijas locekļus. Mēs atzīstam, ka tau-
pība vispāri ir labs princips, bet jāskatās, kur tau-
pība jāievēro. Katru resoru var organizēt un sek-
mīgi vadīt tikai ar zināmu skaitu piedzīvojušu dar-
binieku. Departamenti ir visās ministrijās. Tā ir
noteikta iestāde un, bez šaubām, šī departamentu
sistēma, kura visur ir, būtu jāatstāj. Ja nu mēs ta-
gad radam lielu virsvaldi, tad tas vārds vien jau
rada lodziņu; dzelzceļu virsvaldē ir ierēdņi ārpus
kategorijām, kamēr departamentā sēž direktors ar
III. kategoriju. Ja mēs gribam ticēt tam, ka virs-
valde būtu labāka, ūn ar tīru sirdsapziņu runājam
par to, tad ir jāsaka, ka tā neder, — taupības dēļ
vien nevar būt virsvaldes. Bet jūs redziet, ka vi-
sas šādas lietas notiek slepeni, aiz kulisēm. Mēs
negribam pielaist, ka šai gadījumā notiktu tas pats,
kas ir noticis ar skolu departamentu. Tagad pastāv
ne tikai lauksaimniecības departaments, bet ari zemju
departaments ir tas, kurš pārzin valsts zemes īpa-
šumus. Un šie īpašumi vienmēr būs. Bet, varbūt,
jūs teiksiet, sadalīsim zemi, likvidēsim to, nodosim
citām valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskām
organizācijām u. t. t. Bet pašlaik mēs taču izve-
dam agrāro reformu. Zeme vēl tagad tiek sadalīta
un paies vēl vairāk kā 10 gadu, kamēr tā būs izmē-
rīta, kamēr mums būs izgatavoti mājas ruļļi, ka-
mēr zeme būs koroborēta u. t. t. Tad tikai mēs va-
rēsim sacīt, ka zemju departaments ir lieks, kad ag-
rāra reforma būs izvesia. Tad mēs drīzāki varēsim
teikt ka zemes un mežu pārzināšanu var apvienot
vienā zemju un mežu departamentā. Bet tas būs
tikai pēc 10 vai 15 gadiem un ne šodien. Tā tad ari
zemju departaments, kas pēc ierēdņu štata ir nesa-
mērīgi lielāks par lauksaimniecības departamentu,
ir vajadzīgs. Piejaukt viņu klāt, sēžot aiz zaļā gal-
da, citiem departamentiem, tas ne ar ko nav moti-
vēts. Gribētos, kungi, aizrādīt, garām ejot, ka no
Saeimas budžeta komisijas darbības, kura ar vienu
rāvienu likvidē kā skolu, tā lauksaimniecības depar-
tamentu,_mes redzam, ka ari visas Saeimas darbā
nav nekādas pastāvības un noteiktības. Viņa ir
aušīga un histēriska, kādažs labs deputāts no krei-
sas puses; ienāk kas prātā, balsis ir pietiekošā dau-
dzuma, izved cauri — gatavs. , Starp citu pārmet
valdībai ļoti bieži, vai tā būtu agrākā, vai vēlākā,
vai pat tagadēja valdība, ka darbībā nav sistēmas,
ka ari zemkopības ministrijai nav sistēmas, nav plā-
na. Gribētos sacīt, ka plāns ir, bet nav vajadzīgo
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līdzekļu. Katra ministrija domā visu labāko, bet kad
nāk Saeimā — tāds ieskats ir resoros — tad katra
lieta beigta. Te sagroza, sakropļo un nekas neiznāk,
jo balsošana daudz reiz ir nejaušības rezultāts un
iznāk, ka tie, kas ko gribēja grozīt, ir grozījuši, bet
ne tā, kā gribējuši. Starp citu gribu aizrādīt, ka pērn,
kad mēs runājām par lauksaimniecības budžetu ūn
iesniedzām priekšlikumu, lai atļauj līdzekļus lauk-
saimniecības speciālistu aģentu sūtīšanai uz ārze-
mēm, lai nokārtotu tirdzniecības lietas, tad to norai-
dīja un teica, ka tas esot dārgi, varot iztikt ar tirgus
ziņām. Tad lauksaimniecības departaments sāka
izdot žurnaliņu „Raža un tirgi", kuru atrada par ļoti
labu tie, kas viņu lasa. Domāja: lūkos kaut kā izlī-
dzēties. Šogad „Raža ūn tirgi" neiet ^cauri un bu-
džets tiek strīpots. Augstā nama vairākums budžeta
komisijā šogad jau domā citādi, — ka varētu ārze-
mes iecelt lauksaimniecības priekšstāvjus, kā pie
mums Dānijas misijai pastāv Dānijas lauksaimniecī-
bas priekšstāvis. Kur ir tā pastāvība, kura Jautu iz-
vest zināmu plānu? Mašinas punktus pērn atzina
par lieliskiem. Tā esot laba lieta, svētīga, jo uzlabo
seklu. Šogad tas noraidīts. Kāda sistēma te izve-
dama? Kas ir 277 mašinu punkti priekš 550 pagas-
tiem? Tas nav nekas. Sistēmai vajaga būt, bet nav
līdzekļu. Vaislas punkti ir vajadzīgi mūsu lopkopī-
bas_ pacelšanai, lai lopu skaits būtu, varbūt, 5 reiz
lielāks nekā tagad, lai katra govs dotu birkavu svie-
sta gadā. Tas darbs ir veicams desmitos gados. Pa-
gājušā gadā bija 280.000 latu,_ šogad tikai 100.000 latu.
Ja butu bijusi sistēma, tad jādod vairāk, bet ne ma-
zāk, kā iepriekšējā gadā. Mūsu apstākli labojas.
Mums vajaga iet uz priekšu, bet mēs to negribam.
Tad lauksaimniecības skolas Pagājušos grūtākos
gados dibināja 5—6 skolas gadā, — 4 gados nodibi-
nātas 27 ziemas skolas. Šogad, jābrīnās, mums bu-
džets atļauj atvērt vienu vienīgu lauksaimniecības
ziemas skolu, Ļaudonā, un, kā stāsta kolegi no bu-
džeta komisijas, tad tas ir panākts ar ļoti lielu kau-
lešanos, ar ļoti lielām grūtībām. Priekš lauksaimnie-
cības skolām, kuras nupat sāk attīstīties, kuras nupat
sāk ieiet dzīvē, kā piemērotas Latvijai, kā lauksaim-
niecības zemei, priekš tām budžetu neatļauj,' un lī-
dzekļus var atrast tikai priekš vienas lauksaimniecī-
bas ziemas skolas, kur viņu jau ir 27. Man šķiet,ka
šīs lauksaimniecības skolas priekš mums ir galve-
nais glābiņš, lai mēs tiktu uz priekšu.

Tālāk par izmēģinājumu stacijām. Par tām es
jau runāju, un jāsaka, ka tās ir stipri apcirptas. Bet
tomēr, šis izdevums ir tik neizbēgams, — šīs izmē-
ģinājumu stacijas ir no tik liela svara kulturelā ziņā,

ka valstij šie izdevumi gribot, negribot jātaisa. Tā-
das izmēģinājumu stacijas tiek organizētas pašlaik
Vidsmuižāun Jaungulbenē. Bet šī lieta tiek torma-
zeta, vājināta, un paies ilgāks laiks, kamēr mēs kaut
ko reālāku varēsim saredzēt. Pašlaik tiek izteikti
pārmetumi šīm izmēģinājumu stacijām, ka valsts vel-
tīgi izdodot līdzekļus, bet nekādas sekas neesot re-
dzamas. Bet sakāt, kungi, ko ar tiem grašiem, kas
budžeta tiek atvēlēti, daudz var iesākt? Par Kauc-
mindes sieviešu mājturības semināru es nerunāšu,
viņš šogad budžetā vairs nefigurē; jo valdība viņam
līdzekļus neatvēlēja. Tomēr dzīve iet savu ceļu,
mūsu lauksaimnieki uz savu roku Kaucmindes semi-
nāru tomēr ir atvēruši. Beigās es gribu konstatēt, ka
lauksaimniecības departamentam 1923. gadā bija at-
vēlēti 2.115.000 latu; 1924. gadā 1.721.000 latu. Vēl
tiek atvilkts kopa ar zemju departamentu no ierēdņu
algām un citādi ietaupīts 30.000 latu. Ja to atvelk
no šīs sumas, tad izrādās, ka lauksaimniecības de-
partamenta budžets šogad, salīdzinot ar pagājušā
gada budžetu, ir samazinājies par 19%. Kungi, gadi
tomēr labojas. Pagājušais gads lauksaimniecībā bija

bez šaubām krizes gads, bet valsts ienākumi ar to
nemazinājās. Pērn jūs sacījāt, lauksaimniekiem iet
labi, ko viņi prasa līdzekļus. Tagad iet slikti, un jūs
vēl tos samaziniet. Jūs nedodiet tagad līdzekļus tā-
dēļ, ka viņiem iet slikti. Nevar būt, ka lauksaimnie-
cībā, kur visa mūsu dzīve un budžeti aug, lauksaim-
niecības departamenta kulturelo budžetu samazina
par_ 20%. Tas ir pilnīgi nepieņemams. Bet, kungi,
izrādās, ka budžeta komisija grib ne tikai samazināt
izdevumus, kas vajadzīgi lauksaimniecības kultūras
pacelšanai, bet šogad tā ir mēģinājusi spert vēl vienu
soli tālāk. Viņa ir mēģinājusi ārdīt un graut to, ko
mūsu lauksaimnieciskā dzīve ir pati uzcēlusi. Izrā-
dās, ka budžeta komisija ir pacēlusi jautājumu par
sabiedrisko lauksaimniecības pasākumu pārņemša-
nu valsts pārziņā. Latvijas lauksaimniecības cen-
tralbiedrībai piederošās iestādes: augļu aizsardzī-
bas institūtu un Priekuļu mašinu izmēģināšanas sta-
ciju vajagot pārņemt valstij. Kungi, biedrība ir ļoti
cienījama, celta no apakšas, no pašiem lauksaimnie-
kiem. Dara lielu kulturelu darbu. Ir pielikusi daudz
līdzekļu un sevišķi daudz enerģijas. Ir kaut ko uz-
būvējusi un prasa no valsts ārkārtīgi maz. Tagad
valsts redzēdama, ka ir kaut kas noorganizēts ar
lauksaimnieku pašdarbību, izstiepj savu ķepu un uz-
liek to virsū: mēs dodam līdzekļus un paņemam visu
to sev. Tanī pašā laikā, mēs zinām, ar šo biedrību
valsts ir slēgusi līgumu par Priekuļu muižas izno-
māšanu uz tik un tik gadiem. Tagad mēs taisām
augstā namā lēmumu, atņemt mašinu izmēģināšanas
staciju, kura stāv uz šīs zemes un nodot pašai bie-
drībai. Rodas stāvoklis, kas juridiski nekādā ziņā
nav viegli noskaidrojams. Šis lēmums nav pat iz-
pildāms. Bet tas kristu mazāk svarā. Juristu kungu
mums taču ir daudz un viņi atrastu ceļu, kā tomēr
konfiscēt šo īpašumu, kas nodots privātai organizā-
cija^

ka to nodot valstij par īpašumu. Bet te
galvenā

kārta krīt svarā sabiedriskais, es gribētu teikt, mo-
rāliskais princips. Mēs esam demokrātiska valsts
un visu gribam nodot saviem pilsoņiem, bet tagad
valsts vara iejaucas un atņem pilsoņiem to, ko viņi
cēluši, ar ko pierādījuši, ko viņi spēj un var. Pret to
bez šaubām ir jāprotestē, Un bez šaubām mūsu
lēmums neko nedos, jo sabiedrība, tie lauksaimnieki,
kas apvienojušies Latvijas lauksaimniecības central-
biedrībā, taču nevarēs tikt iebaidīti no tādiem augstā
nama lēmumiem. Saprotams, ja būs likums, tad to
izpildīs, bet visumā tas ir pliķis mūsu pašdarbībai un
lauksaimnieku kopdarbībai. Tādi lēmumi, man lie-
kas, augstā namā nebūtu pielaižami. Es domāju,
viens no maniem kolēģiem runās par dzīves atjau-
nošanas sumām. Tagad ir strīpots viss, izņemot to
visžēlīgo žestu, ka zināma suma tiek nodota zemes
bankai aizdevumiem. Tas ir viss. Tomēr finansu
ministrs Ringolds Kalninga kungs pēdējā izpostīto
apgabalu kongresa personīgi uzstājās un apsolīja

,600.000 latu, no tiem 200.000 latu tiešiem pabalstiem.
Viņš teica, ka tos varēšot dot un došot, guva ar to
aplausus un aizgāja. Izpostītie, bez šaubām, gaida,
kad nuviņiem dos 200.000 latu, kas viņiem tika ap-
solīti pēdēja kongresā, kurā bij sapulcējušies ļaudis,
pārrunāt savas spiedošas vajadzības. Liekas, ka
dala no Saeimas deputātiem vārda īstā nozīmē valda
īsts krievu reformu gars, tādu reformu gars, kuras
izved pie zaķi galda, nerēķinoties ar dzīves tiešamī-
bu. Iekrīt vienam kaut kas prātā, balsis ir, nobalso,
uņ ta lieta darīta. Tas viss būtu loti jauki, bet izrā-
dās, ka ar šādu revolūcijas garu mēs nevaram savu
dzīvļ atjaunot un to stabilizēt. Ja mūsu valdība, vēl
vairāk, ja rnusu likumdevēja iestāde šaubas, šodien
nolemj ta, rītu citādi, ko tad lai dara pilsoņi? Kā lai
viņi viens otram tic? Tā nevar rasties ticība uz
dzīvi. Brīžam liekas — es būtu loti laimīgs, ja es
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būtu dziļi maldījies — ka tas tiek darīts tīšam, ka
neļauj mūsu dzīvei nostiprināties. Lauksaimnieki
grib strādāt, prasa niecīgus pabalstus, tomēr tos ne-
dabū. Pie tam vēl tiek pieņemti tādi lēmumi, kas
taisni uzbudina nabaga lauksaimnieku. Viņš redz,
ka par viņu neviens negada, ka traucē viņa organi-
zēto darbu un nav nekādas izejas. Viņam apnīk strā-
dāt, viņam zūd ticība uz priekšdienām. Vel beigas
es teikšu, ka likvidējot lauksaimniecības departa-
mentu, ari taupības princips neattaisnojas. Mūsu
jaunās valsts iestādēs ierēdņu štats nav vecs. Tas
ir jauns, tikko organizējas; sāk strādāt pavisam jauni
ierēdņi, kas nāk no skolas sola. Ar to ļzskaidrojams
ka ģimenes cilvēku ir ļoti maz. Izrādās, ka tos 8%,
kurus jūs izrēķināt ģimenes piemaksām, patiesība
nemaz nevar izlietot. Šinī gadījumā, kur ir bijusi
runa par to, lai lauksaimniecības un zemju de-
partamenti ietaupa vēl 30.000 latu, ministra kungs,
vai viņa departamenta direktori loti labprāt uz to ir
ielaidušies. Viņi vienkārši pateica: labi, mes atdo-
dam 30.000 latus, strīpojat tos. Kad budžeta komi-
sijā pacelts jautājums par lauksaimniecības departa-
menta un zemju departamenta apvienošanu, tad tas
ir ticis pieņemts. Bet kad ir pacelts jautājums par
direktora algas strīpošanu, tad tas nav dabūjis balsu
vairākumu. Varētu gan mēs to šeit izdarīt, bet tur

^
nekas liels neiznāk, jo atlaistam direktoram alga ir
jāmaksā par 3 mēnešiem uz priekšu un taupības
princips neattaisnojas. 20 ierēdņi ir tikuši nostrīpoti.
Tagad strādās vairāk palikušie ļaudis: varbūt, šo to
nepadarīs. Ja jūs tagad gribat vēl departamenta di-
rektoru strīpot, tad ar to nekas netiek ietaupīts. At-
stājot direktoru, jauni līdzekļi nav vajadzīgi, līdzek-
ļus priekš tam neprasa. Es gribētu beigt savu runu
ar to, ka aiz augšā pievestiem un izteiktiem moti-
viem, sevišķi aiz tā iemesla, ka lauksaimniecības de-
partaments vada un pārzin vienu no mūsu galvenam
valsts saimnieciskām nozarēm, rnūsu lauksaimnie-,
čību, ir aicināts strādāt pie lauksaimniecības kultūras
pacelšanas — mēs nevaram apvienot lauksaimniecī-
bas departamentu ar zemju departamentu. Viņš ir
atstājams atsevišķi, tāpat kā zemju departaments..
Līdzekli šim jautājumam, lai to izšķirtu tādā kārtā,
nav vajadzīgi. Tāpēc es lūgtu augsto namu strīpot
no X. dalās I. vietas zemkopības ministrijas budžetā
vārdus «zemkopības departaments" un tanī vietā
likt vārdus «lauksaimniecības departaments un zemju
departaments" un uzdot budžeta komisijai sadalīt X.
dalās, pirmās vietās budžeta posteņus starp lauk-
saimniecības un zemju departamentiem. Ja mēs to
pieņemam, tad tomēr glābsim vienīgo iestādi, kura
tomēr stāv tuvu mūsu lauksaimniecībai, un gribētu
teikt, kas ir vienīgā mūsu lauksaimnieku cerība.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cie-

nījamie deputātu kungi! Mūsu tagadējā valdība, es
gribētu teikt, ir tik ūdeņaina, tik miegaina, ka viņai
nav noteikta ceļa, nav plāna, ko grib darīt. Mēs pat
šodien redzējām, ka mūsu tautas lielais nodevējs
Niedra tik tikko neizspruka no cietuma. Es saku,
tik tikko. Labi, ka vēl pēdējo acumirkli tas neizde-
vās (stipri starpsaucieni), un varēja viņu tā vai citā-
di saķert. Šī valdības sastāvdaļa zemkopības mini-
strija, ir vēl vairāk ūdeņaina, miegaina, nav viņai ce-
ļa, nav plāna. Ja pašu valdību vienu otru reizi sa-
purina mūsu kreisais spārns, tad diemžēl zemkopības
ministrija gul savos ūdeņos, neviens viņu nepurina
un viņa iet savu lēno mierīgo gaitu, vai, patiesību
sakot, mīņājas uz vietas. To, ko nupat teicu par
zemkopības ministriju, to centīšos pierādīt, ka tie-
šām rnusu zemkopības ministrija nestāv savu uzde-
vumu augstumos. Šodien es biju Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā un apjautājos, vai nevar man

pasacīt,_cik ir līdz šim jaunsaimniecības ievestas ze-
mes grāmatās un vai tur viņiem ir daudz darba, vai
darbinieki to visu var izpildīt. Uz to man paskaidro-
ja sekošo: „Viss, kas mums ienāk un kas tiek
sniegts, pēc likuma ir vienmēr jāceļ priekšā pirmā
sēdē. Mēs to darām un ari darīsim uz priekšu." Bet
kad es vaicāju tālāk, tad izrādījās, ka nav līdz šim
vēl neviena jaunsaimniecība koroborēta. Tikai ir
koroborētas, ierakstītas zemes grāmatās divas ne-
atsavināmās daļas un divi vai trīs maiņas līgumi.
Tāpat ierakstītas uz valsts vārda pārgājušās dažas
muižas. Kā zināms, Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļa ir lielākā un tur ir tik maz bijis, ko da-
rīt. Citās nodalās ir vēl mazāk. Patiesību sakot,
visā Latvijā līdz šim nav koroborēta neviena jaun-
saimniecība. Likums ir jau labi sen pieņemts un to-
mēr lieta stāv uz vietas. Vai tas, kungj., nav mie-
gainība, vai nav ūdeņainība, vai ir kāds mērķis, ko
grib sasniegt mūsu zemkopības resors? Te nav šī
mērķa. Tiek tagad skatītas cauri mēnesī apmēram
800 lietas. Gadā, lielākais, var izskatīt no zemkopī-
bas ministrijas puses ap 10.000 lietu, tā kā mums pa-
visam būs kādu 100.000 vai vairāk objektu, tad stā-
dāties priekšā, ka visa ķoroborešana, ierakstīšana,
novērtēšana u. t t, viss, ar ko tas stāv sakarā, vilk-
sies 10 gadu. Tas ir vismazākais. Un ja dzīve ari
būtu tikpat miegaina un ūdeņaina kā zemkopības mi-
nistrija, tad būtu labi, bet dzīve ir dzīva un iet uz
priekšu, tur pērk un pārdod, mirst un dzimst, zem-
kopības ministrijai ar to nav darīšanas, viņa ar to
nerēķinās un turpina savu miegaino dzīvi tālāk. Tas
ir šajā jautājumā. Ja mēs tagad skatāmies, kā stāv
ar zemes reformu, tad jāsaka ari, ka tā zināmā mērā
dzīvo uz veciem kapitāliem, patērē to, kas agrākos
gados ir padarīts, un cik tas savādi ari nebūtu, tagad,
kur zemes reforma velkas jau 4. gadu, mēs atrodam
šādus skaitļus, ka 1922. gadā ir tikušas iedalītas
22.000 jaunsaimniecības un citas vienības; 1920./21.
gadā — 34.000 un 1923. gadā — 12.000. Cerēsim, ja
zemkopības ministrijas darbība ies tāda paša tempa
tālāk, tad 1924. gadā iedalīs 6000 saimniecības, pēc
tam 3000 u. t. t Tā vilksies atkal gadus 10 zemes
iedalīšana. Vesela rindu jaunsaimnieku un zemes
pieprasītāji no tam cietīs. Kā tas ir izskaidrojams?
(Bastjāņa starpsauciens.) Tā tad Jūs, Bastjāņa kungs,
esiet loti ieinteresēti par to, lai tagadējo zemkopības
resora politiku aizstāvētu? Cik savādi! Tagad es
aizrādīšu vēl uz vienu kļūdu. Jūs ziniet, ka mums ir
atjauts tagad jaunsaimniecības pirkt un pārdot. Līdz
šim centrālā zemes ierīcības komitejā ir ienākuši no
Vidzemes kādi 700 lūgumi dēļ jaunsaimniecību atsa-
vināšanas, no Kurzemes tāpat 700. Šis skaitlis nav
pārāk liels. Dažas avīzes un dažas politiskās gru-
pas domā, ka tas ir kāds sevišķs (aunums, sevišķi
Berga kungs savā avīzē katru dienu sluuina, ka šie
700 lūgumu iesniedzēji rokot zemes reformai kapu.
Protams, tas nav taisnība, bet tomēr šis jautājums
vēl nav pilnīgi nokārtots. Līdz tam laikam, kamēr
nebija tāds likums, jaunsaimniecības pieprasīja tie,
kuri viņas domāja apstrādāt. Ja vienam otram no
tiem, kas viņas domāja apstrādāt, izrādījās līdzekļu
par maz, tad bija jāpārdod. Bet pēc tam, kad šis li-
kums ir stājies spēkā, vesela rinda cilvēku pieprasa
jaunsaimniecības tāpēc, lai viņas pārdotu, jo viņi
skaidri zin, ka viņas var pārdot. Ir jāliek kāds ie-
robežojums, ļai tie, kuri savas jaunsaimniecības ne-
grib apstrādāt, tās nedabūtu. Tas tagad nav. Ja
tagad kādam ir «Lāčplēsis" jeb II. kategorija un tas
negrib apstrādāt, bet zin, ka par jaunsaimniecību
maksā no 100.000 līdz 150.000 rubļu, tas viņu paņem
un pārdod. Šo vajadzēja zemkopības ministrijai zi-
nāt un aprobežot. Diemžēl viņa to nav darījusi. Tad
mēs zinām, ka dažos Latvijas apvidos notiek pie
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pirkšanas un pārdošanas tas, ka zemes uzpērk tīri
politiskos un nacionāli politiskos nolūkos. Tas no-
tiek. Diemžēl zemkopības ministrija to zin, bet vi-
ņas miegainība neļauj par šo jautājumu interesēties.
Kas nodots privātā īpašumā, tas nodots un ar to lie-
ta izbeigta. Tā stāv lietas ar zemes reformu. Pro-
tams, pie šīs zemes reformas ir vesela rinda apsvei-
camu parādību, kuras turpinājās. Visā visumā
mums nav ko iebilst, un ja mums būtu tikai jābalso
un jāpasaka, vai mēs aizstāvēsim šos budžetus, kas
tiek izdoti" zemes reformai, tad mēs bez šaubām
balsotu par zemes reformas budžetiem. Tas ir
skaidrs. Tālāk, ja mēs pārejam uz citu departa-
mentu, tad mēs redzam to pašu miegainību. 21.
decembra likums, pēc kura izsniedz būvmateriālus
jaunsaimniecībām un izpostīto vajadzībām, līdz šim
pastāv, bet izrādās, ka šim uz ātru roku izdotam li-
kumam ir daži defekti un viens no lielākiem defek-
tiem ir tas, ka uz vietām dažās vietās nav tik daudz
būvmateriāla, kā šis likums dod tiesību saņemt
katram jaunsaimniekam vai katram izpostītam. Te
nu, bez šaubām, likums ir jākoriģē, ir jāatrod tāda
vai citāda izeja, kura nedrīkst būt sliktāka priekš
jaunsaimniekiem, nekā spēkā esošais likums._ Te
nu ir vesela rinda daždažādu izeju. Piemēra pēc, es
varētu minēt būvniecību no ugunsdroša materiāla,
kurus varētu valsts apgādāt lielākā vairuma, lai tas
neofitu jāgādā katram jaunsaimniekam vai izpostī-
tam atsevišķi no attālākām vietām. Priekš tam va-
jadzētu sevišķu likumu, atsevišķu fondu. Vairāk ka
gadu atpakaļ šis j'autājums tika ierosināts no lauk-
strādnieku savienības, viņš atrada dzirdīgas ausis
un tika jau izstrādāts attiecīgs likumprojekts. Šim
likumprojektam vajadzēja nākt Saeimai priekšā jau
pagājušā gada pavasarī, bet viņš vēl līdz šim nav pa-
rādījies. Ja šis likumprojekts tiktu skatīts cauri jau
pagājušā gada pavasarī, tad rudenī jau varētu sa-
vest būvkokus un mūsu būvniecību ievirzīt citādas,
jaunsaimniekiem labvēlīgās sliedēs. Diemžēl tas nav
noticis, tagad nav noticis, droši vien šinī sesija ne-
tiks pieņemts un laikam ari nākamo gadu būs vēl jā-
strādā uz 1920.gada likuma pamata. Tas nebūtu no-
ticis un šis likumprojekts netiktu vilcināts, ja valdī-
bai, šinī ziņā zemkopības ministrijai, butu noteikts
ceļš un noteikta griba kaut ko uarīt Valdībai ir
vairākums Saeimā, un viņa ar savu vairākumu to
varētu; bet valdība ir ūdeņaina, viņa nezin, vai tas
ir vajadzīgs vai ne. Tāpēc ari šis likumprojekts guļ
Saeimā, pašlaik viņu skata cauri agrarlietu komisija
(0. Nonāca starpsauciens). Es nepiederu pie valdī-
bas vairākuma, Nonāca kungs. Es runāju par toka
?valdībai nav ģīmja un viņas vairākums Saeima ir
mechanisks, ne idejisks. Tāpēc ari viņa neko nevar
izvest, bet nevainojat par to mani — es piederu pie
opozīcijas un ne pie pozicijas. Redzat, ta stāv lieta
ar šo likumprojektu. Nākošo gadu valdīs tas pats
chaoss un nebūs kā līdz šim ne būvkoku, nedz meža
materiāla. Tā ir tā lieta. Tad lauksaimniecības de-
partaments, kurš no budžeta komisijas ir likvidēts.
Mēs redzam, ka šim lauksaimniecības departamen-
tam nav pat zināma plāna. Tur ari netiek darīts tas,
kas ir vajadzīgs. It nepārprotami, ja mēs gribam, lai
jaunsaimniecības visdrīzākā laikā nodibinājās, iezel.,
tad vajadzīgs te ko darīt Tagadējos ellišķos apstā-
kļos, kur pagājušā gadā lija lietus katru dienu, kur
jaunsaimnieki veselām rindām sadūrās ar briesmīgo
dabu, kur viņi bija padoti izputināšanai, tur bez šau-
bām lauksaimniecības politikai vajadzēja iet noteikti
un skaidri, un starp citu agronomiskā! palīdzībai va-
jadzēja strādāt pilnos spēkos. Tas diemžēl nav no-
ticis. Mēs gan dzirdam, ka nodibinātas vesela rinda
komiteju. Šīs komitejas dibinātas pie lauksaimnie-
cības departamenta vai zemkopības ministrijas tā-

pēc, lai izšķirtu dažus strīdīgus jautājumus, kur ķī-
vējas vesela rinda biedrību savā starpa, rauj katra
uz savu pusi un strādā katra savā virzienā un ne-
virzienā. Tur valsts pabalstus un sumas neprot un
nevar sadalīt. Nav diemžēl noteiktas valdības po-
litikas, kura skaidri noteiktu, ko viņa dara. To, ko
vienu dienu cel, tas otru dienu tiek apgāzts. Mēs re-
dzam piemērām tādas lietas. Pagājušā gadā no
agronomiskās palīdzības sumām saņēma ari nelielas
sumas, loti sīkas sumas, laukstrādnieku savienība
būvniecībai un būvtechnikai. Šogad laukstrādnieku
savienība tādas sumas nesaņem. Tā tad tas, kas pa-
gājušā gadā ievadīts, šogad tiek pamests. Tam ta
nebūs būt! Redziet, tagad ... (M. Rozentāla starpsau-
ciens). Rozentāla kungs, es domāju, Jūs taču nedrīk-
stētu to atbalstīt. Bet diemžēl, jūsu valdība to nedara
un jūs neesiet par to valdībā painteresējušies, lai viņa
to darītu un nāktu jaunsaimniekiem pretim. Tagad,
kad jaunsaimniecības ir jāizbūvē, viens no svarīgā-
kiem ir šis būvtechnikas jautājums. Bet te jaun-
saimnieki ir katrs atsevišķi un izklaidēti, te nav pa-
doma un lietderīgu norādījumu. Zemkopības mini-
strija tur, kur laukstrādnieku savienība gribēja kaut
ko darīt, pārvilka pāri krustu. Redziet, šie jautā-
jumi tiek izšķirti savā ziņā no politiskāredzes stā-
vokļa. Bauera kungs, kurš gribēja_ būt objektīvs
un solījās būt objektivs šinī jautājumā, tomēr ir pie-
gājis klāt no politiskā stāvokļa. Tad, kad mazinieku
partija atrodas ārpus valdības, tad laukstrādnieku
savienība, kuru galvenā kārtā vada mazinieku par-
tija, tiek nostumta nost pat no tīri tecbniskiem jautā-
jumiem. Bet ko nu mēs redzam? Mēs redzam, ka
kāda cita sabiedrība, Latvijas mazsaimnieku veici-
nāšanas biedrība, izdod darbības pārskatu un vis-
pirmām kārtām šinī pārskatā drukā par valsts lī-
dzekļiem smukas bildītes. Es jums parādīšu dažas
no viņām, no kurām daža laba ir tīri famoza. Bez
šaubām pirmais ir mūsu zemkopības ministrs. Tas
viegli saprotams. Ja viņš ir šīs biedrības dibinātājs,
kā tad nu viņu, kā dibinātāju, nenodrukāt tādā pār-
skatā. Bet te jūs atradīsiet vēl ko citu; tādas lietās,
kā piemērām stud. agr. Ozolu-Eichvaldu, stud. agr.
Muižnieku, stud. agr. Kājiņu, stud. agr. Ozoliņu u. 11
Kas nu šie studenti ir? Šiestudenti ir tie, kas no šīs
mazsaimnieku veicināšanas biedrības brauc uz lau-
kiem un lasa lekcijas par to, kā jaunsaimniekiem un
mazsaimniekiem jāapstrādā sava zemīte. Nu iznāk
tā, ka par valsts izdotiem līdzekļiem katrs klausī-
tājs, kas ir noklausījies pagājušā gadā šo svētīgo
mazsaimniecības veicināšanas biedrības darbu, ir
noklausījies par veseliem 1000 rubļiem to zelta grau-
du. Bet tas komiskākais pie visa tā nu ir tas, ka da-
ži no šiem studentiem lauksaimniecību nemaz nav
redzējuši un pazīst to tikai no grāmatām. Tā tad
viņus te apmāca praksē, lai viņi reiz redz lauksaim-
niecību. Par to valsts maksā uz katru klausītāju
1000 rubļu. (Starpsauciens pa labi.) Pilnīgi pa-
reizi. (Starpsauciens pa labi.) Nu, Ulmaņa valdība
apmācīja vismaz agronomus, bet te tikai apmāca
studentus. Labi vēl, ka tie ir agronomijas studenti.
Es nebūtu piegriezis šai lietai tik lielu vērību. Var
jau būt viens otrs agronomijas students, bet šie nu
ir sevišķi svarīgas personas, jo kā citādi šebūtu no-
drukātas viņu bildītes. Jūs zināt, kā uz laukiem
v'spār skatās uz to agronomijas dalu, kuru sludina
ar vārdiem. Uz to skatās diezgan šķībi, ne visai to
piemēro. Protams, tas nav liekams lauciniekiem
par plusu. Vienai daļai lauksaimnieku ir taisnība, jo
gadās tādi agronomi, kuri sarunā tik skaistas un dī-
vainas lietas, ka viņi pat sapņos nevar stādīties
priekšā, kā to varētu izvest dzīvē. Šie agronomi ir
salīdzināmi ar tādiem ārstiem, kuri ieiet pie diloņa
slimnieka, kas ir skrandās tērpies un kuram nav ko
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ēst, tie viņam, raksta receptes: _ Jus braucat uz Itā-
liju, gulāt pie vaļēja loga un patērējat tik un tik daudz
pudu krējuma." Protams slimnieks nevarto izvest.

. Ari daži agronomi dara to pašu,_ viņi stāsta rnusu
lauksaimniekiem par tādām lietam, kuras diemžēl
lauksaimnieki nevar izvest, jo viņi_dzīvo citādos
apstākļos nekā tas agronoms, kas to stāsta. Es ar to
negribu sacīt, ka visi agronomi ir tādi. Ir vesela
rinda spēcīgu un saprātīgu agronomu, kuri saprot
lauksaimniecības politiku un _ir daudzpriekš lauk-
saimniecības darījuši. Ir loti žel, ka ir tādi agronomi,
kuri nesaprot lauksaimniecībaspolitiku, kuri sludi-
na priecas mācības, kuras tomēr nav iespējams iz-
vest. Ja par šādiem agronomiem piela'iž studen-
tus un liek tiem sludināt šādas mācības, tad ta lieta
pieņem pavisam_ komisku raksturu, kur nopietnības
nav nemaz. Mēs redzam, ka šai biedrībai var iz-
sniegt pabalstus _, pagājušā gadā 3—6 miljoni
rubļu un tikai tāpēc, ka rnusu cienījamais ministra
kungs ir to dibinājis. Citādi gan viņai neļzsniegtu.
Ja mūsu ministra kungs butu nodibinājis kādu lauk-
strādnieku savienību, tad ari laukstrādnieku savie-
nībai būtu tā laime saņemt šīs sumas. Tagad jnusu
laukstrādnieku savienība nevar to dabūt, tapec ka
ministrs ir nodibinājis citu sabiedrību. No šī pār-
skata, cienījamie kungi, ir redzams, kurš ir nodru-
kāts uz valsts rēķina, uz agronomiskās palīdzības
sumu rēķina, jošai biedrībai citas sumas nav, ko vi-
ņa vēl ir darījusi? Te ir pasacīts, ko viņa darījusi.
Viņa ir noturējusi tik un tik priekšlasījumus. Bet šo
pārskatu ir sastādījuši 2 kungi un tapec viens un tas
pats atrodams divreiz nodrukāts. (Starpsauciens.)
Ir gan drusku savādāks virsraksts, bet satursir tas
pats. Es tā to saprotu, ka 2_ kungi to ir sastādījuši.
Tad ir vēl drusku biedrība seklas labību izdevusi, ir
rudzus apgādājusi, bet vispirms ar tiem apgādājusi
valdes locekļus, mazsaimnieku veicināšanas biedrī-
bas valdes locekļus un tad vēl nāk kādi pieci seši pā-
rējie. Tālāk vēl tiek daži punkti ierīkoti, bet šie
punkti tiek atkal ierīkoti pie valdes locekļiem, kuri
šeit ir nofotografēti. Es domāju tā, kas nofotogra-
fēts šai mazā žurnālā, tie ir visi tā vai citādi maz-
saimnieki un oaši sevi veicina. Tad vel redzams
sekošais. Uz vienas bildes redzam Latvijas maz-
saimniecības veicināšanas biedrības biroju Rīga un
te var saskaitīt kādas 20 personas, kas strādā. Va-
jaga šim birojam taču ko darīt, tām personām vaja-
ga rakstīt uz mašinām, pieci vai seši studenti brauka
uz laukiem un tur lekcijas priekš jaunsamniekiem
un mazsaimiūekiem un ari birojam ir kāds darbs.
Kāds darbs birojam, netiek žurnālā teikts, bet man
nāca rokās kāds cits dokuments, kur var redzēt,
kāds ir tas darbs. Mūsu avīzei ir piesūtīta kāda ko-
respondence. Šinī korespondencē _ ir rakstīts no
Bārtes-Vaiņodes un sākas tā: „Mūsu pagasts skai-
tās pie lielākiem un turīgākiem pagastiem Kurzeme.
Pagasts no kara maz cietis un tādēļ mēs dzīvojam
turīgi..." Šo rakstu paraksta kāds jaunsaimnieks.
Ja to darītu tiešām kāds lauksaimnieks, tad es sa-
protu, ka kāds jaunsaimnieks varētu rakstīt tādas
vispārējas frāzes, jo katrs no viņiem grib savu pa-
gastu izcelt, katrs rakstīs, ka mūsu pagastsirlielā-
kais, ražīgākais un nav no kara cietis. Izrādās, ka
raksts tiek pagatavots tepat Rīgā, mazsaimnieku
veicināšanas biedrībā un tiek visiem laikrakstiem
piesūtītas tādas frāzes. Uzraksta teRīgā un tad pie-
sūta laikrakstu redakcijām, lai nodrukā šīs vispārē-
jās frāzes. Un tas nu vēl nebūtu nekas, bet tālāk
r āk jau politika iekšā. Tālāk sacīts, ka pa mūsu
pirmiern pieciem valsts pastāvēšanas gadiem dažā-
das politiskas partijas centušās pielabināties jaun-
saimniekiem un mēģinājušas izmantot viņus savas
politikas labā. Mūsu mazsaimniecības veicināšanas

biedrības lektors stāsta to Bārtes-Vaiņodes paga-
sta, ka šī biedrība nav politiska, viņa nesmērējas
klāt jaunsaimniekiem, saprotat, Bauera un Nonāca
kungi, kuri stāv biedrības priekšgalā, nesmērējas
klāt Vienīgi viņi esot tie neitrālie. Vai tas nav pā-
rāk savādi, nosūta par agronomijas sumām studen-
tu agronomu noturēt lekciju, bet šis students agro-
noms runā ne tik daudz par agronomisko palīdzību,
kā par labu savai biedrībai un tad vēlāk raksta, ka
šis students agronoms jaunsaimniekiem nesmērē-

% jiesklāt. Te patiesi valda kliķe. Tagad Skaidri re-
dzams, ka tad, kad mazinieku partija nebija opozī-
cijā, laukstrādnieku savienība bija noderīga priekš
būvniecības lietām. Tiklīdz ka mazliet partija no-
stājas opozicijā šai valdībai, tā Zamueļa kungs ar
Bauera kungu pasaka, ka būvniecība neiet, bet ka
agronomiskā palīdzība no mazsaimniecības veicinā-
šanas studentiem iet. Te tālāk man jāaizrāda, ka
tagad no kara resora dabūja sēklu iegādāšanai 25
miljonus_aizņēmuma. Vispāri ir jāsaka, ka šai ziņā
ir nogulēts. Latvijas banka aizdeva rudenī dažā-
diem labības uzpircējiem un spekulantiem lielākas
naudas sumas, ar ko uzpirkt sēklu un veicināt tirdz-
niecību rnusu zemē. Un tiešām labība tika uzpirkta,
piem. auzas par 90, 100, 110 un 130 rubļiem pudā,
tāpat ari mieži. Šie spekulanti ar Latvijas valsts
līdzekļiem uzpirka šo labību tai laikā, kad laucinie-
kiem vajadzēja naudas. Bet pavasarī, kad laucinie-
kiem naudas nav, tagad šie paši uzpircēji pārdod
par 200, 210 rubļiem pudā auzas priekš sēklas. Re-
dziet, vispirms valdība veicina to, lai var tikt uz-
pirktas auzas no lauciniekiem, kuriem bij raža un ku-
riem naudas vajadzēja un tagad pavasarī tā dod 25
miljoni rubļu aizdevuma, lai veicinātu to, ka speku-
lanti var pārdot to pašu labību, ko tie rudenī pirkuši,
lauciniekiem atpakaļ, pie kam tie ir pelnījuši līdz 50
un 75%._ (Sauciens pa kreisi.) Ak tā?! Bet nu
tagad, ka šī valdība rīkojas? Esiet taču daudz maz
objektīvi un runājiet daudz maz loģiski. Tagad no
kara resora ir aizdoti 25 miljoni un tas tagad tiek da-
līts ta: ekonomiskai biedrībai 5 miljoni; „Konzti-
mam" 5 miljoni; mazsaimniecības veicināšanas bie-
drībai, vai tur atkal kāda ekonomiska biedrība no-
dibinājusies — tai ari tiek nodoti miljoni. Griežas
pie lauksaimniecības departamenta dēļ šīm sumām
ari jaunsaimnieku kooperatīvs, jauna organizācija
nodibinājusies, bet viņš tomēr ir kooperatīvs — vai-
rums tur ir laucinieku jaunsaimnieku par biedriem.
Šis jaunsaimnieku kooperatīvs ir šogad pārdevis da-
žādas labības sēklas par vairāk kā 2 miljoni rubļu.
Tas ir viens no tiem veikaliem, kurš visvairāk ar
seklam tirgojas. Sēklu iegādāšanai šim kooperatī-
vam netiek dots nekas. (Sauciens: ,,200.000!") Ak
ta, 200.000! Turpretim mazsaimnieku ekonomiskam
veikalam, kas ir privāts uzņēmums, protams, loti
labs uzņēmums, jo mēs neuzstājamies pret privāto
iniciatīvi, gan_ līdzekļus dod, tomēr kooperācija būtu
vairāk veicināma neka privāts veikals. Bet te tiek
darīts otrādi. Te Bauera kungs ir tik laipns, ka viņš
vieniem izdala miljonus un otriem kādus pāris
100.000. Veikals, kas apgroza miljonus, turēja zem
sava goda saņemt tos pāris 100.000. Notiek atkal
kliķes politika. Tiek stutēta šī jaunā biedrība, kura
ir Edas vai citādas attiecībās ar mazsaimniecības
biedi ības dibinātāju Baueri. Tagad, vai ir pareizi,
ka lauksaimniecības departaments tiek likvidēts un
ka rosīgais agronoms,_ kas stāv viņas priekšgalā,
tiek atlaists. Bez šaubām, dala vainas krīt uz depar-
tamenta direktoru,,jo ar viņa parakstu izgāja tas, ka
tiek piespriesti miljoni, lai komandētu uz laukiem
studentus, bet nopietns darbs netiek darīts. Skubina
kungs, iedams pa šo slideno ceļu, nonāca tik tālu, ka
viņu pašu paņem aiz krāgas un met laukā. Acīm
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redzot viņš nav pietiekoši daudz devis tām biedrī-
bām, kurām bija jādod. (Sauciens: „Par daudz!")
Tad viņu nemestu ārā. Tagad viņu met ārā, un no-
tiek tā nejēdzība, ka mūsu lauksaimniecības valstī
lauksaimniecības departaments tiek likvidēts. Tagad
šis departaments tiek padots zemju departamentam,
kuram ir citādi uzdevumi un raksturs. Pēc manām
domām notiks tā, ka pa priekšu likvidēs centrālo
zemes ierīcības komiteju un šīs funkcijas pāries uz
zemju departamentu un zemju departaments nove-
dīs valsts rokās esošās zemes līdz minimumam un
tad tās tiks nodotas lauksaimniecības departamen-
tam. Pats zemju departaments tuvākā nākotnē, vai
tas būs pēc 5 vai 10 gadiem, likvidēsies. Bet tagad
mēs redzam otrādu ainu, ka tam departamentam, ku-
ram būtu jālikvidējas, tiek pievienots vēl otrs de-
partaments klāt, tiek pievienots tāpēc, ka tur priekš-
galā stāv agronoms, kurš nepatīk. Es saku, mēs
negribam un nav mūsu interesēs te sevišķi iestāties
par Skubina kungu, bet ir jāatzīst, ka tas ir viens
no praktiskiem agronomiem, kurš daudz maz sa-
prot Latvijas apstākļus un kas daudz ir darījis priekš
tam, lai paceltu lauksaimniecības kultūru. Var-
būt viņš ir daudz maz strādājis kliķes garā, bet kaut
ko taču viņš ir ari laba darījis. Tagad viņš tiek pa-
dzīts. Kas nāks viņa vietā, nav zināms. Viņš tiek
padzīts tāpēc, ka viņš ir centralists. Labi, kas tas
ir — centralists? Tā ir biedrība, kuru nodibinā-
juši vecsaimnieki, bet tā ir zināma biedrība, tas nav
komerciāls uzņēmums, tā nav kaut kāda iestāde, kas
nodarbojas ar spekulāciju. Šī biedrība ir dibināta
priekš lauksaimniecības un es domāju, ka tādas ie-
stādes jo vairāk, jo labāk. Bet tādēļ, ka Skubina
kungs ir centralists, viņš ir jālikvidē un nu viņš tiek
likvidēts. Lai gan mana frakcija nevar piekrist tam,
ka Skubina kungs varbūt zināmā mērā ved kliķes
politiku, tomēr mēs būsim par to, lai tas departa-
ments paliek. Kas būs par viņa vadītāju, to izšķirs
valdība,bet departamentam,kā tādam, jāpaliek. Tā-
pēc, ievērojot visu sacīto, ievērojot to, ka nav no-
teiktas politikas un nav noteikta ceļa zemkopības
ministrijai, mēs, sociāldemokrāti mazinieki, nevaram
balsot par zemkopības ministrijas budžetu. (Sau-
cieni pa kreisi: «Pareizi!") Es dzirdu «pareizi"
no rnusu kreisiem biedriem un es ceru, ka viņi ari
to pašu darīs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Erancim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
- rMani kungi! Es neatkārtošos un nerunāšu par tām

lietām, uz kurām eš aizrādīju jau vispārējās debatēs,
zīmējoties uz zemkopības ministriju. Es gribu tagad
runāt par vispārējiem principiem. Lindiņa kungs
teica, ka tagadējai zemkopības ministrijai neesot ne-
kāda plāna, nekāda zināma ceļa. Mani kungi, atļaujiet
uzstādīt jautājumu, vai mūsu zemkopības ministrijai
ne tikai tagadējai, bet vispārīgi zemkopības ministri-
jām, kādas viņas bija ari pie agrākiem resora vadītā-
jiem,]r bijis kadsplans un kāds princips. Es domāju,
ka mes to nevarēsim pateikt. Mēs nevaram noliegt,
ka zemkopības ministrija no paša sākuma zem visu
zemkopības ministrijas resora vadītājiem ir strādā-
jusi un darījusi kaut ^ko. Tā nav apšaubāma lieta.
Bet vajaga teikt, ka viņa strādājusi aizvienam pa
tumsu. Mums patiktos uzstādīt piemēram jautā-
jumu, par kuru ari Celmiņa kungs ieminējās un kurš
tomēr no viņa netika skaidri uzstādīts: kam tad
lauksaimniecības lietas jāveicina, vai nu zemkopības
ministrijai kā centrālai iestādei, vai šīs lietas jāvei-
cina sabiedriskām organizācijām? Vai to dara mini-
strija, vai to dara pati sabiedrība? Vai to jādarapa-
ralēli ir zemkopības ministrijai, ir sabiedrībai? Es
domāju, ka uz šo beidzamo ceļu mēs nevarēsim no-

stāties. Nav nekādu šaubu, ka vajaga strādāt aiz-
vienam kopā ir zemkopības ministrijai, ir ari sabie-
driskām organizācijām. To neviens nenoliegs. Bet
tā lieta ir skaidra, ka kaut kam vajaga būt priekš-
galā,kaut kam vajaga vienu noteiktu liniju vadīt. Abi
divi ar vienādām tiesībām ir sabiedrība, ir zemkopī-
bas ministrija, droši nespēs to lietu vadīt. Tad tā
lieta, tā sakot, noies nepareizu ceļu. Manas domas ir
tādas, ka lai veicinātu lauksaimniecību, tad vadību
katrā ziņā vajadzētu uzņemties tikai zemkopības mi-
nistrijai, un sabiedriskās organizācijas ir tikai palīgs.
Un tāpēc zemkopības ministrijai vajadzētu droši
zināt to ce[u, kādu viņa grib iet un plānu, kādā veidā
viņā grib visu izvest un panākt Un to nu gan var
sacīt, ka ne tikai tagadējam zemkpības ministrim,
bet ari agrākiem zemkopības resora vadītājiem, nav
bijis tāda noteikta plāna. Otrs principielais jautā-
jums,ar kuru mums vajadzētu tikt skaidrībā, ir: vai
zemkopības ministrija spēj veikt visu uz reizi, jo
zemkopības ministrijai darba ir loti daudz. Pie tam
visi šie darbi ir tādi, kas ir loti steidzami. Uz šo jau-
tājumu var atbildēt, ka viņa nevarēs veikt visus
darbus ne tikai vienā gadā, bet nevarēs veikt pat
divos un trijos gados. Mums lauksaimniecībā ir tik
daudz visdažādāko steidzamo darbu,ka tur vajadzētu
izstrādāt plānu uz vairākiem gadiem. Mums jāiz-
ved agrārreforma, mums jānokārtoapbūvēšanās jau-
tājums, meliorācijas jautājums, mums ir tik daudz
sarežģītu jautājumu, tik plašu un tik lielu, kas prasa
tik daudz darba, tik daudz izdevumu, ka tur neviens
zemkopības ministrs, neviens zemkopības ministrijas
vadītājs nespēs visus šos darbus veikt uz reizi. Sa-
protama lieta, ja mēs gribēsimkritizēt vienu vai otru
zemkopības resora vadītāju, mēs arvienu atradīsim
iemeslu, pat dibinātu iemeslu. Bet ja kādam zemko-
pības ministrijas vadītājam būs zināms plāns, tad
viņš mazākais varēs atbildēt, ka tāds un tāds ir bijis
viņa plāns, to un to viņš ir gribējis padarīt un veicis,
bet to un to nav spējis un tāpēc na\ veicis Bet uz
to es saku: ne tikai tagadējais zemkopības ministrs
vien, bet ari visi agrākie zemkopības ministri neva-
rēs pateikt, ka viņi stājušies pie darba plānveidīgi.
Vhn ir strādājuši visu ko un visu kopā. Nauda, kas
atvēlēta budžeta kārtībā, ir gājusi uz vienu un uz
otru pusi, ir gājusi uz visām pusēm un bieži vien pat
bez vajadzības. Vēl paliek trešais principielais jau-
tājums,— kas nu stāv pirmā vietā? Vai pirmā vietā
lauksaimniecības pacelšana, padarīt zemnieku darba
spējīgu, padarīt zemi ražīgu, vai stāv pirmā vietā
ražojumu lietišķa izmantošana, tirgus atrašana, kur
pārdot preces dārgāk u. t. t. No Celmiņa runas
es, taisnību sakot, nevarēju skaidri izprast, ko viņš
atzīst par svarīgāku, un cik es nopratu — varbūt
dabūju nepareizu ieskatu, varbūt nepareizi sapratu,
— bet man liekas, ka Celmiņa kungs to lietu nostā-
dīja tā, ka vienādā augstumā stāv abas lietas, ir
lauksaimniecības pacelšana, ir ražojumu pārdošana,
unuz ko viņš galvenam kārtām norādīja un pa-
strīpoja, atrast attiecīgus tirgus un pārdot par dār-
gāku cenu zemkopības ražojumus. Ja viņš iziet tikai
no zināmas zemnieku šķiras interesēm, tad varbūt
tas būtu pareizi, tas ir no tādas zemnieku šķiras, kas
ir pietiekoši attīstījusies, kur saimniecības ir labi no-
stādītas, tad, protams, cits nekas neatliekas, ka tikai
atrast tirgu,kur dārgāki pārdot savas preces. Ja tur-
pretim lietu ņem vispārējā, visas Latvijas mas-
štabā, tad var pateikt, ka šādaprincipa izšķiršana nav
pareiza. Zemkopības ministrijai vajaga nostāties at-
klāti un skaidri nostāties uz tā principa, ka pirmkārt
vajaga gādāt par to, kā pacelt lauksaimniecību. Tad
taikai mēs varēsim domāt par to, par cik pārdot pre-
ces. No šiem vispārējiem principiem man jāpāriet
sīkumos. To sīkumu mums ir tik daudz, ka ja ari
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vispārējais princips ir skaidri nostādīts, tad ari pie
sīkumiem vajaga panākt skaidrību un vispirms par to,
ko mēs pirmā vietā gribam darīt Sīkumos mums ir
ļoti daudz jautājumu. Piemēram ir jautājumi tādi:
agrārās reformas izvešana un zemes piešķiršana.
Tūlīt ar to kopā stāv Latgales sādžu sadalīšana vien-
sētās; ar to kopā stāv atkal trešais jautājums— šņoru
zemju ķoroborešana. Tie ir, ta sakot, agrāras refor-
mas jautājumi. Bez tam,kungĻar šo agraro_reformu
stāv tuvā sakarā nākošais jautājums —.apbuvešanas
jautājums. Bez tam sakatā ar agrāro reformu un visu
citu stāv vēl meliorācijas jautājums. Tad nak sīkāki
jautājumi, kā piem. lopkopība, piensaimniecība, biš-
kopība u. 11 (Sauciens pa labi: «Graudkopība ne?")
Tad vēl lielāks jautājums— mežsaimniecība. Tie ir
dažādi jautājumi sīkumos ņemti, bet uz ko griezt
pirmo un vislielāko venbu? Visus šos jautājumusap-
mierināt pilnā mērā nevarēs uz reizi un diezin vai tas
būs iespējams. Bet mani kungi, es pateikšu, kas
zīmējas uz dažu jautājumuatrisināšanu, ka zemkopī-
bas ministri ir pie tām lietām ķērušies. (Rudzīša
starpsauciens). Ne Jums, Rudzīša kungs, runāt par
tām lietām, un ne Jums runāt par Latgali, ka tur stāv
ar šīm lietām. Jums no šīm lietam nav ne prašanas,
ne labas gribas. Es ņemšu vienu no šiem jautāju-
miem, piem., būvniecības jautājumu.Nevar jauprasīt,
lai zemkopības ministrija veic apbūvēšanu uz reizi.
Priekš tam viņai nav tik daudz ne technisku speķu,
ne viņai ir līdzekļi tik daudz. Bet ko gan rnusu
zemkopības ministrija spētu darīt šinī lieta un ko
var prasīt, tas būtu, lai pēc zināma plana_ viņa pie
šīs lietas ķertos un tur, cik es saprotu, tad pecmanam
domām pie tās lietas vajadzētu tā ķerties, ka nodi-
bināt dažās vietās ir Latgalē, ir Kurzemē, ir Vidzeme
priekš jaunsaimniekiem un, priekš visiem citiem, kas
būvējas, kas pāriet uz viensētām, visur tur nodibināt
būvēšanas punktus, lai dotu paraugus, ka to lietu var
izvest, lai paskaidrotu to lietu ir viena, ir otra pa-
gastā. Tad tā lieta ietu tālāk no viena pagasta uz
otru un pamazām izplatītos pa visu valsti. Tad ma-
zākais zemniekiem būtu iespēja kaut kur un kaut cik
iemācīties, ja viņi to gribētu. Bet pie mums ministri-
jai gar to nav nekādas daļas. Es ņemšu piemēru no
Latgales. Latgalē ir uzbūvētas pa visu šo laiku tikai
2 paraugu ēkas: viena Ludzas apriņķī un otra Dau-
gavpils apriņķī, un tas ir tas_apbūvešanas plāns. Ja
nu ar tādu plānu iesāk veicināt lauksaimnieku dzīvi,
tad, saprotama lieta, ar to neko nevar panākt; tur
tikai izdos naudu priekš vienas, otras, trešasvietas
un galu galā nebūs nekas. Celmiņa kungs runāja par
kursiem. Bet ja nu kursi ir doti ta ka tagad, sevišķi,
kā tas-notiek Latgalē, tad es pateikšu, ka-drusciņ
labuma varbūt viņi atnes, mazākais viņi uzmodina
no snaušanas vienu, otru zemnieku, bet, ka viņi neko
pozitiva nevari dot, tur ari nav nekādu šaubu. At-
brauc tāds lektors, kuram dažreiz ir pašam loti maz
prašanas, sevišķi no praktiskās dzīves, nolasa vienu,
otru priekšlasījumu kādu stundu, paņem līdzi bildes,
parāda un saka: šeit ir tādas un tādas ugunsdrošas
būves un šeit atkal tādas un tādas sugas govis, un tas
ir viss — tā tas ir Latgalē. Tā tiek tie kursi notu-
rēti, bet no tādiem kursiem nav nekāda labuma. Es
saku, ka kursi ir jānodibina pastāvīgos punktos un
janevar nodibināt pa visu Latviju, tad vismaz 2, 3 vai
4, vai 5 vietās, cik nu tas ir iespējamskatra apriņķī.
Tad vismaz [audis zinās, kur tie var ko iemācīties un
es esmu pārliecināts, ka jānodibinās tādus pastāvīgus
kursus, tad ari iemācīsies, tad iemācīsies lauksaim-
nieki, kā vajaga lopiņus kopt, kā vajaga pacelt piena
ražu un to labāk izmantot Tāpat — janodibinās biš-
kopības punktus, tad varēs gan iemācīties, bet nevis
tā, ka atbrauc kāds lektors, kurš par biškopību notur
kādu p.reikšlasījumu vai nu pusstundu vai stundu; vai

pat 2 stundas garu. Ko tas dod zemniekam, to klau-
soties? Itin neko. Lektors ir saņēmis tikai brauk-
šanas naudu, dietu, bet priekš zemnieka viņš nav neko
devis. Kungi, es jums pateikšu atklāti, es nekāds
biškopis neesmu un par biškopi neesmu nekad mācī-
jies, ne praktiski, ne teorētiski. Es zinu tikai to, ko
no viena otra esmu dzirdējis. Bet ja gribētu noturēt
priekšlasījumu, taču ari prastu pastāstīt par bitēm,
kādas sugas tās ir,kā var atšķirt un pavairot māk-
slīgā ceļā bišu saimes u. _t. t. Tur nav liela māksla
vajadzīga. Bet ko dod tādi priekšlasījumi, tādi lek-
tori zemniekiem? It neko. Viņi tikai saņem naudu
par priekšlasījumu un paši neko neprot. Tas ir tikai
priekš aģitācijas, ka viņi kaut ko dara. Bet ar to vien
nepietiek. Ar mēli var daudz runāt, bet vajaga darīt
pozitivu darbu ar rokām. Ja zemniekam iedos prak-
tiskās zināšanas rokās, tad tikai bus labums. Tāpat
ir ar mežu saimniecību. Te var pārmest vienīgi ta-
gadējam zemkopības resora vadītajam daudz ko.
Vai tās lietas ir tikai no tagadējiem laikiem? Es
atgādināšu Celmiņa kungam tos laikus, kad viņšbija
par resora vadītāju. Man personīgi toreiz bija tas
gods pie viņa griezties, bet tas lietas negāja labāk.
Ja tagad Latgalē Baltinovas pagasta guļ 2000 kubik-
asis aizcirsta meža un pūst, tad taču viņš nepūst no
šī gada, bet pūst jau vairākus gadus._ Tadabija mež-
saimniecība. Bet vai lauksaimniecība ir labāk? Mes
redzam, ka pie pašas Rēzeknes, Adamovas muiža,
kur Karaulovs bij kultivējis pļavas, aizsēdams ar
zāli un izrakdams grāvjus,kur viņš pļava ar mašinam
zāli, agrākā zemkopības ministra laikatur ietaisīja
kūdras izmantošanas punktu, saraka šīs kultivētas
pļavas purvā, un vēlāk kūdra, kura bija salikta kau-
dzēs, zem lietus izšķīda. Tāds bija tas plāns, tāda
bija lietas vadīšana. Ne kritizēt, ne ari aizstāvēt es
gribu tagadējo zemkopības ministrijas darbību. Bet
es pateikšu, ja jaumēs taisām pārmetumus, tad mums
tos vajaga taisīt visai, tā sakot, zemkopības ministri-
jas politikai, kāda viņa bija no pašasakuma līdz pašam
beidzamam laikam. Mums nebija plāna, mums nebija
sistēmas, mēs nebijām skaidrība par to, ko gribam
panākt. Mums nebija noteiktības, ka tas un tas stāv
pirmā vietā un pie tā mēs ķersimies

^
tūliņ, un_ tikai

pēc tam mēs pāriesim uz citiem, mazāk svarīgākiem
jautājumiem. Varbūt biļa tādas lietas, kuras vairā-
kas uz reizi paralēli varēja un vajadzēja izvest un
citas atkal varēja atlikt; bet bija lietas, kuras vaja-
dzēja izvest neatliekami un ātri, kur vajadzēja pielikt
visus spēkus, un bija atkal tādas, ar kuram varēja
drusku pagaidīt. Vajadzēja but zināmam plānam
zemkopības ministrijas darbība, un šī resora vadīta-
jam vajadzēja nākt un pateikt: «Redzat tāds ir mans
plāns. Vai jūs to apstiprināt, vai ne, ta ir cita lieta,
bet tādu es viņu esmu izstrādājis un tādu ceļu gājis
un iešu." Mums līdz šim tāda nlana nebij, un man
pašam bija iespēja redzēt, ka nebij nekādas skai-
drības zemkopības lietas. _ Ja kāds griezās pie zem-
kopības ministra, tad tas sūtīja pie kāda departamenta
direktora un direktors, tas atkal šo cilvēku _ sūtīja
tālāk piekāda zemāka ierēdņa. Ta, pecmanam do-
mām, nevienā resorā nerīkojas. Tad, taļak, kungi, es
pāriešuno vispārējiem jautājumiem drusku uzLatgali.
(Jautrība pa kreisi.) Tas kreisā spārna sirdis ieprie-
cina. Varbūt ari labā spārna sirdis. Celmiņa kungs
minēja par to, ka latgalieši nākot un prasot vai nu
trešo vai ceturto dalu priekš sevis un nespējot to iz-
mantot; viņš minēja par Višķu centru. Kas attiecas
uz Višķu centru, tad es atbildēšu atklāti: kungi, atļau-
jatšo pārmetumu jums noraidīt atpakaļ ar pateicību.
Tas ir jūsu darbs, tas nav latgaliešu darbs, jo Višķu
centrā latgaliešu nebij, tur strādāja baltieši un atzina
sevi par lieliem lietpratējiem. Es te negribu runāt,
kāpēc šī lieta negāja uz priekšu. Bet tas pārmetums
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nezīmējas nemaz uz latgaliešiem. Bet ja mēs ari te
runāsim par Latgali, un runāsim par lauksaimniecības
pacelšanu, tad es nedomāju, ka kaut kāds no kungiem
te uzstātos un sacītu, ka par Latgali nav vaja-
dzīgs rūpēties: lai viņi tur dara, ko viņi grib, mēs
gādāsim tikai par Kurzemi un Vidzemi. Es negribu
domāt, ka kaut kāds no deputātu kungiem, kurš
nopietni skatās uz agrarjautājumu no vispārējā valsts
un ekonomiskā redzes stāvokļa, ka viņš teiktu, ka
tāpēc,ka'Latgale ir ekonomiskā ziņā palikusi iepakaļ,
tāpēc ka Latgale bija apspiesta ne tikai veselus gadu
desmitus, bet veselus gadu simteņus un viņai nedeva
iespēju kultureli attīstīties, tāpēc ka Latgale lauk-
saimnieciski stāv nesamērīgi zemāk nekā Kurzeme
un Vidzeme, ka tur neko nevajadzētu darīt Nē!
Gluži otrādi, tāpēc tur jāpieliek tie galvenie spēki, lai
varētu ari tur lauksaimniecību veicināt. To, kungi,
prasa vispārējās valsts intereses. Vai jūs domājiet,
ka tas nāks par labu Kurzemei un Vidzemei, ka tas
nāks visai Latvijas valstij par labu, ka Latgalē zem-
nieks būs nabadzīgs, pliks un nepratīs izmantot
savu zemīti, kāda viņam dota? Es nedomāju vis,ka
tāds atrastos. Bet es gribēju, ari Celmiņa kungam
dot piemērus, kāpēc mēs esam nākuši tik tāļu, ka lat-
galiešiem beigās vajadzēja pateikt: Kungi, mēs stā-
vam par to, lai */$U vaiU no visiem līdzekļiem, kas
tiek izsniegti lauksaimniecības veicināšanai, nāktu
mums. Tie piemēri, kungi, ir bijuši tādi. Mēs zinām,
kaagrākā zemkopības ministrijas budžetā bija pare-
dzētas zināmas sumas priekš revidentiem. Revi-
denti bija priekš tā, lai vietējās organizācijas izrevi-
dētu, cik viņas ir darba spējīgas, cik viņas likumīgi
un lietišķi ved savu lietu u. t. t. Bij, kungi, paredzēts
— un man vajadzīgs drusku te atkārtoties — ka va-
jagaviņiem izbraukt 6 reiz par mēnesi. Bet viņi Lat-
galē, visi revidenti, cik viņu ir, diezin vai būs bijuši
6 reizes par gadu. Bez tam, kungi, mēs taču zinām,
ka izņemot šo gadu, kur tā suma ir pārcelta uz kre-
ditdepartamentu, mašinu lietošanas punktu ierīkoša-
nai bij paredzētas lielas pabalstu sumas. Bet ko Lat-
gale no tām dabūja? Zemgalē un Vidzemē ir, ja ne
pilni 200, tad mazākais 150 šādumašinukoplietošanas
punktu, kas saņēma šos pabalstus. Un par latgalie-
šiem jāteic, kā krievi saka: „Pa3i>, flBa, arpn n
o6qejica" _ viens,_ divi, trīs un ar to lieta izbeigta.
Bez tam,kungi, kas zīmējas uz ēku būvēšanu, uguns-
drošu ēku celšanu u. t t, tad, kā jau minēju, Lat-
gale pavisam ir tikai divas ugunsdrošas parauga
ēkas, viena Ludzas apriņķī un otra Daugavpils ap-
riņķī. Tas ir viss. Bez tam, kungi, visiem bij ļoti
labi zināms un mēs, latgalieši, no šīpaša katedra aiz-
vien skandinājām, ka vajaga gādāt par to, lai Lat-
gales zemnieku zemes tiktu koroborētas, jo citādi
latgalieši nevar dabūt itin nekādu palīdzību, nekā-
dus aizdevumus. Un tas nebija grūti Vecākais
notārs kādā apspriedē pateica, ka uz likuma pamata
varēja koroborēt pat šņoru zemes, vajadzēja tikai
nelielu lietu, vajadzēja tikai to orgānu vietā, kas bij
agrāk, radīt jaunus. Bet lai ari tas nebūtu bijis, lai
ari butu bijis vajadzīgs izstrādāt veselu likumu, zem-
kopības ministrijai taču vajadzēja gādāt par šo lietu
jauiepriekš. (Rudža starpsauciens.) Es Jums teikšu,
Rudža kungs, ka Jūsnedarbojaties kā latgalietis. Ja
Jus aizvien daudzināt sevi par latgalieti, tad man jā-
saka, ka par šādām lietām Jums nevajagauztraukties.
Bet, ja Jus par tam uztraucaties, tad tas pierāda, ka
Jus esat krāsots latgalietis, ne īsts, bet krāsots un ne
tikai ar sarkano krāsu, bet ari ar melno. Es domāju,
ka ar šoatbildi viņam pietiks, es domāju,ka tā atbilde
Rudža kungu drusku apmierinās, tas ir tikpat kā ja
viņam uzlej drusku aukstu ūdeni uz ādas. Redzat,
kungi, tā bija ar koroborēšanu. Tāpat tas ir ar šņoru
zemju sadalīšanu. Tas ne tikai bija tā, bet pat tagad

vēl ir tā. Te jau mums ir skaidri piemēri: ap 200
saimniecības ir koroborētas, kur šie akti ir ieturēti
zemkopības ministrijā. Tagad viņus vajaga_ izsniegt
tiem zemniekiem, kuru zemes _ ir koroborētas, bet
zemkopības ministrim nav drošības izsniegt tos aktis,
viņš nezin, ko ar tām darīt, nezin, vai par, tam ņemt
kādu maksu vai neņemt. Krievu laikos, ka mes
zinām, maksa netika ņemta, un ari tagad to vaja-
dzētu darīt, jo taisnība to prasa. Ja nu piešķir jaun-
saimniecības citiem no valsts zemes fonda uz valsts
rēķina, ja nu tur izdara mērošanas darbus un pirmo
koroborēšanu, tad skaidra lieta, ka ari tur, ja vienlī-
dzība tiek ieturēta, nevajadzētu maksāt, bet zemko-
pības ministra kungs gaida, kad nu nāks kāds latga-
lietis par ministra biedri, lai tad tas to lietu izšķir.
Tā, kungi, tā lieta neiet. Ņemsim gadījumu, ka pa-
tiesi tiktu iecelts zemkopības ministra biedrs un tas,
tā sakot, dos savu piekrišanu, bet var gadīties, ka
viņa šefs, zemkopības ministrs, savu piekrišanu ne-
dos. Tā, kungi, ir ar Latgales lietām. Paldies Die-
vam, tagad vajaga atzīmēt to, ka viņas iet drusku
labāk, lai gan tas tempo ari tagad ir diezgan gauss.
Mazākais, tik daudz var teikt, ka jau tagad tiek kādi
soļi sperti uz priekšu, bet līdz šimlaikam nekādi soļi
netika sperti. Jūs, Rudža kungs, un ari so-
ciāldemokrātu kungi, kuri aizvienam šeit pastrīpojat
to, ka esiet par nabadzīgo šķiru un beidzamā laikā jūs
uzstājaties ari par zemniecības aizstāvjiem, bet jūs,
kungi, bijāt aizvien pretim šīm lauksaimniecības pa-
darīšanām, jūs ne tikai nerūpējaties,bet jūs bijāt pre-
tim. Kad es runāju pēc būtības, Rudža kungs, Jūs
nespējiet tās lietas saprast, un tāpēc priekš Jums
vajaga pāriet uz sīkumiem, lai Jums kā ar lāpstiņu
ieliktu drusciņ smadzenēs, bet cik es redzu, ari tas
Jums nelīdz. Bez tam, kungi, ir vēl viens jautājums,
par kuru var būt dažādas domas, un var par to dažādi
izsacīties. Aizvien šinī jautājumā dažādas domas ir
bijušas. Un tas ir skolu jautājums, agronomisko
skolu jautājums. Ari Krievijas laikos tā lieta nebija
izšķirta. Kas nu būtu labāk, vai visas lauksaimnie-
cības skolas padot izglītības ministrijas resoram, vai
viņas atstāt pie zemkopības ministrijas resora, par to
pastāvēja dažādas domas. Bija tādi, kuri aizstāvēja
loti stipri to teoriju, ka viņas vajadzētu padot izglītī-
bas ministrijas resoram un bija ari tādi, kuri bija citā-
dās domās. Es pateikšu savas frakcijas vārdā, ka
ari mūsu ieskats-ir tāds pats un mēs attiecīgu pārejas
formulu pie šī jautājuma iesniegsim. Mūsu ieskats ir
tāds, ka izglītībai vajaga būt padotai izglītības mini-
strijai, vai tā ir lauksaimniecības izglītība, vai kāda
cita. Izglītībai vajaga būt padotai vienam resoram.
Mēs nedomājam taču tā, ja, piemēram, nodibināsies
lauksaimnieciskas, techniskas vai kādas citas arod-
nieciskas skolas, ka mēs radīsim atsevišķus resorus
priekš tam. Pirmkārt, tas nebūspraktiski ūn otrkārt,
pēc manām domām, nebūs piemērots pašai izglītībai.
Tas prasīs liekus izdevumus, jo tūlīt vajadzēs pielikt
lieku personālu klāt. Bija tādi, kuri aizstāvēja ari
citādas domas, un varbūt ari tagad atradīsies tādi,
kuri aizstāvēs domas,ka lauksaimniecības skolām va-
jadzētupalikt zem zemkopības ministrijas vadības.Bet,
kungi, ja šīs skolas paliktu zem zemkopības ministri-
jas vadības, tad kaut ko priekš lauksaimniecības sko-
lām vajadzētu darīt. Kungi, taču visi sapratīs, ka ar
to vien nepietiks, ka būs viena skola Malnavā un ar
to ir viss. Taču visi tie, kas nodarbosies ar lauk-
saimniecību, neies uz Malnavu; būs taču vesela rinda,
pat vairums būs tādu, kuri nobeigs pamatskolu un
stāsies tūliņ pie arkla un kuriem būs vajadzīga prak-
tiskā skola, kas viņiem pie zemes apstrādāšanas ir
nepieciešama. Ja nu šī lieta ari paliktu zemkopības
ministrijas rokās, tad par šo lietu gaņ vajaga zemko-
pības ministrijai nopietni pārdomāt Līdz šimari šajā i
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nepieciešamā lietā var teikt, ka gandrīz nekas netika
darīts. Ja mēs ņemam šeit Kurzemi un Vidzemi, tad
varbūt tur kultūra jau tik augsta, ka var iztikt bez
skolām, bet es nevaru izprast, ka mes gribampacelt
Latgalē lauksaimniecību, vienalga,vai nu tie butu lat-
galieši latvieši, vai krievi, vai baltkrievi, vai poļi.
Taču vajaga kaut kā pacelt kultūru, bet kā_to pacelt,
kā iemācīt? Vai viņiem iepotēt vajadzīgas zināša-
nas tikai caurkursiem un lekcijām no tādiem, kuriem
pašiem dažreiz nav praktiskas zināšanas,kuri atbrauc
uz vienu dienu, norunā kādu stundu, divas, atved
dažas bildes, parāda un tad aizbrauc prom; taču
tādā ceļā to lietu nevar veikt. Vienīgais ceļš, ka
lietu varētu veikt, ir skola. Bet kā to lietu pie^nerot?
Te es negribu atrisināt veselus plānus, par šo lietu
vajadzētu pārdomāt pašai zemkopības ministrijai, vai
to lietu veikt tā, ka kaut kādas papildu stundas pie
pamatskolām ierīko priekš lauksaimnieku bērniem,
kuri vēlas kaut ko par lauksaimniecību mācīties, vai
tur nodibināt atsevišķu ziemas skolu, vai svētdienas
skolu, vai ko citu, bet kaut kas ir darāms, jo ja šai
lietā netiks nekas darīts, tad mēs varēsim vēl ilgi
runāt par lauksaimniecības veicināšanu un pacelšanu
un es varu droši apgalvot ari Celmiņa kungam, ka
mēs varam ilgi gaidīt uz tādiem, kas pratīs izlietot
visus līdzekļus. Varbūt vienam, otram patiks., ka
būs viena, vai otra nomale Latvijā, kur viena daļa
zemnieku nepratīs visus līdzekļus izlietot. Bet val-
stij tas nenāks par labu. Tāpēc vajadzētu gādāt par
to, lai mūsu tauta prastu tos līdzekļus izmantot

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Bach-
manim.

Kr. Bachmanis: (demokrātiskā centra un jaun-
zemnieku bloks): Augsti godātie deputātu kungi!
Iekams mūsu valstī nebūs atplaukusi rūpniecība,
mums visa vērība un lielākā daļa no mūsu gara ener-
ģijas jāpiegriež lauksaimniecībai, lai varētu pacelt
šo mūsu valsts saimnieciskās dzīves lielāko un ievē-
rojamāko nozari pienācīgos augstumos. Tādēļ ari
budžeta komisijā un šinī augstā namā visplašākās
debates attīstījās un tagad vēl turpinās ap zemko-
īpbas ministrijas budžetu. Bez šaubām

^
mums jāpie-

ņem, ka runātāji runā labā pārliecībā, vēlēdamies dot
valdībai aizrādījumus, kādai vajadzētu turpmāk but
vadošai linijai lauksaimniectbas_ pacelšanas gaita.
Bet ari var pielaist, ka šinī jautājumā,kurš ir pārak
plašs, kur domas var aizvirzīties loti tālu, ir viegli
dot solījumus, kas grūti pildāmi, bet _patīkami klausī-
tājiem, sevišķi tur tālu lauku dzīvē, kur nepazīst
mūsu politiskos noslēpumus, kur nepazīst partiju
cīņas. Tādēļ var iedomāties, ka viens, otrs runātājs
no šī augstā katedra dažreiz runā ari tādēļ, lai tie,
kas dzīvo tāļu uz laukiem, ar patiku noklausītos dažā-
dos viņa jaukos solījumos. Var ari pielaist, ka vienu,
otru asu kritiku izteic tādēļ, lai tas, kas izsakašo
kritiku, izrādītos lauku iedzīvotājiem par labāku
nekā tas, kurš no kritizētāja nostādīts sliktā gaisma.
To visu var pielaist. Bet galvenais, kas jāievēropa-
šiemkritizētājiem ir tas,ka viņiem vajadzētu teikt ari
to, .kas ir darīts zemkopības resorā. Vajadzētu ari
to piezīmēt, ka šis resors ir atkarīgs no valsts līdzek-
ļiem, no mūsu citiem dažādiem valsts saimnieciskiem
apstākļiem, ka ne katru reizi laba griba izvedama,
tādēļ ka trūkst līdzekļu šīs gribas izvešanai. Es ar
lielu interesi noklausījos Celmiņa kunga aso kritiku.
Celmiņa kungs aizrādīja, ka budžetakomisija mēģinā-
jusiārdīt un graut to,kas jau ir darīts; Celmiņa kungs
ari runāja par to, ka dzīves atjaunošanai esot paso-
līti ari tagadējās valdības laikā pabalsti, bet visus
tomēr raidot uz zemes banku, lai tad tur saņemot aiz-
devumus. Finansu ministrs tagad esot kādā kon-
gresā apsolījis pabalstus 200.000 latu, bet solījums
netopot pildīts. Žēl, ka Celmiņa kungs neieminējās

ne vārda par to, ka viņam .savā laikā, esot zemko-
pības resora vadītājam, ari bija jānoklausās pārmetu-
mus, ka tad ari viņam savā runa bija jāaizrāda uz
robežām, cik tālu ir iespējams_ iet valsts varas nesē-
jamvalsts dzīvē un savos solījumos. Man vel nāk
prātā pārmetumi, kurus jautājumā par seklas iegādā-
šanu nesen izteica tagadējam zemkopības resora va-
dītājam savās runās Goldmana kungs un Ulmaņa
kungs. Viņi ar sevišķu ironiju uztvēra Bauera kunga
vārdus: «Jūs savu jautājumu esat iesnieguši pārāk
vēlu." Man liekas, ka šo izteicienu nevajadzēja ar
ironiju uzņemt; man jāatgādina, ka līdzīgs izteiciens
savā laikā ir kritis, kad vara bija citu rokās. Lai man
būtu atļauts pakavēties, raksturojot pašus pārme-
tumu izteicējus pie izpostīto apgabalu kongresu deba-
tēm. Otrā izpostīto kongresā 1922. gada 22. janvārī
delegāts no Mālpils izteica tā laika un ari agrākās
varas vīriem rūgtus pārmetumus. Viņš sacīja sekosi:
«Pirmā izpostīto kongresā ministru prezidents
Ulmaņa kungs apsolīja atvieglot izpostīto lauksaim-
nieku likteni un vieglināt viņu grūtības. Viņš aiz-
rādīja, ka izpostītie pārāk vēlu sasaukuši savu pirmo
kongresu un savas prasības uzstādījuši pārāk vēlu."
Redzat, kungi, šie vārdi ir jau kādreiz noskanējuši.
Bet tagad jau labs laiks ir pagājis, kamēr mūsu prasī-
bas ir zināmas, bet ko viss tas, līdz — tā delegāts
saka —- «Nodokļi arvien vairāk pieaug; viņu ir tik
daudz, ka aptrūkst viņiem pat nosaukuma." Tādus
pārmetumus izteica izpostīto apgabalu kongresā
Ulmaņa kungam delegāts no Mālpils. Bet tagad nu
taisni par tādiem pašiem vārdiem Ulmaņa un Gold-
mana kungi izteica pārmetumus tagadējam zemkopī-
bas resora vadītājam. Kādēj tad nevarēja Ulmaņa
kunga valdības laikā izpildīt dotos solījumus? Vai
tad trūka labas gribas? Nē, es labi zinu
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ka neviens,

kas stāv pie varas, negrib nepildīt solījumus. Bet
acīm redzot, tā laika valdība, tā laika ministru kabi-
nets bija nostādīts zināmās valsts līdzekļu robežas
un tālāk par šīmrobežām nebija iespējams iet Labā
griba neko nelīdzēja. Man tas tagad jāatgādinarunā-
+ājiem, kuri viņā reizē un šodien taisīja rūgtus pārme-
tumus tagadējai valdībai. Man vēl drusciņ jāpaka-
vējas pie tā laika,kad Celmiņa kungs bija zemkopības
ministrs un uzstājās 1921. gada 19. martā pirmajā
izpostīto kongresā. Tad Celmiņa kungs, pats bū-
dams tādā stāvoklī, ka jāpilda dotie solījumi, runāja
uz kongresu citādāki. Stenogramā Celmiņa kunga
runā atrodam šādus izteicienus - ,Viena liela grupa
ir tie jaunsaimnieki,kuri gaida visu no agrārās refor-
mas. Tas ir liels jautājums, ko mēs šodien varbūt
neaizskarsim. Mazākā grupa esam mēs, vecsaim-
nieki. Viņu dzīve jānoved pie tā stāvokļa, kādā ta
atradās pirms kara. Pirmais būtu mūsu sagrauto
ēku jautājums, tad inventāra jautājums, sākot ar vis-
nepieciešamāko, ar zirgiem, un beidzot vēl rīcības
kapitāla jautājums. Pabalsti un aizdevumi, kuri līdz
šim ir izsniegti un kuriem jātiek izsniegtiem aizde-
vumu vai pabalstu veidā, līdz šim ir bijuši pārāk mazi.
Kur mēs ņemsim līdzekļus v'x %u šu mērķu sasnieg-
šanai? Te es gribētu minēt to pašu, ko kādreiz
ministru prezidents Ulmaņa kungs minēja, ka mums ir
cerība uz miera līguma pamata, ja nedabūtu atlīdzību
no Krievijas, kas līdz šim nav izdevies, tad dabūt
atlīdzību no Vācijas. Starp citu mēs cerējām un vēl
tagad ceram, ka varēsim dabūt ne tikai naudā, bet ari
graudā — lopu un mašinu veidā." Tad tas pats
līdzeklis, ko minēja ministru prezidents Ulmaņa
kungs — «ārējais aizņēmums, bez kā mēs nevaram
iztikt." Tie ir Celmiņa kunga vārdi. Tālāk viņš
saka: «Kas attiecas uz līdzekļu jautājumu, tad es
gribu atzīmēt to, ka tā nav tik vienkārša lieta,kā var-
būt mēs katrs personīgi no izpostītiem, kas gaidapa-
balstu, uz vietām to iedomājamies. Ja mēs dodam to
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sumu, kuru atļauj likums, par aizdevumu izsniegšanu
nopostītām saimniecībām, t. i. 75.000 rubļu, tā ir
niecīga suma, lai varētu sagādāt mazu rīcības kapi-
tālu. Un tomēr, ja pareizinām 20.000 nopostīto saim-
niecību ar 75.000 rubļu, tad iznāk pusotra miljarda
rubļu; tā ir suma, par kuru mēs vairākas stundas
spriedām Satversmes Sapulcē. Šie pusotra miljarda
rubļu ir suma,kas līdzinās pusei no visiem valsts izde-
vumiem. Bet mums ir vēl cits glābiņš— no ārējā aiz-
ņēmuma, no starptautiskās palīdzības." Redziet,
deputātu kungi, tā runāja lielsaimnieku un izpostīto
grupas priekšstāvis, kad viņš un viņa domu biedri
paši bija pie varas, kad solījumi pašiem bija jāpilda.
Celmiņa kunga runā izpostīto kongresā aizdevumi
stāvēja pirmā vietā un pabalstus viņš pieminēja tikai
garāmejot Par agrārās reformas izvešanu un par
tiem miljardiem, kurus prasa šī lielā reforma, lielsaim-
nieku priekšstāvis kongresā nerunāja. Bet vēlākā
laikā un ari tagadējā valdība taču nevar klusēt par
agrāro reformu. Tā tagad ir pilnā gaitā, tā ir jāizved.
Un jaari būtu radušies daži cilvēki, kas būtu mēģi-
nājuši likt šķēršļus ceļā šai lielajai reformai, tad tau-
tas masas to nebūtu pielaidušasun ari turpmāk nekad
to vairs nepielaidīs. Tā tad bij jāatrod līdzekļi ari šai
lielai reformai un mūsu tagadējām valdībām joprojām
vēl jāatlicina līdzekļi šīm vajadzībām. Agrārās re-
formas ātra un pamatīga izvešana dzīvē cels visas
mūsu valsts nākotni. Jo ātrāk sāks zaļot jaunsaim-
niecības, jo drīzāk zaļos viņu dārzi, jo drīzāk varēs
pavairot jaunsaimniecībās lopu skaitu, jo bagātāka
taps mūsu valsts, visa mūsu tautas saimniecība.
Tautas un valsts bagātība pieaugs nesamērojami lie-
lākā vairumā, ja uz bijušām muižu zemēm, kur agrāk
strādāja algotā kalpa roka, tagad strādās neatkarī-
gais, patstāvīgais un dzīvespriecīgais jaunsaimnieks.
Tāpat mums ari jārūpējas, 'lai bezzemnieki un citi
darba ļaudis, kuri tagad vēl nevar un ari drīzākā nā-
kotnē nevarēs atrast nodarbošanos rūpniecībā, jo
drīzāk tiktu pie zemes tanīs atlikušās muižās, kuras
vēl nav sadalītas un kuras kā mēs vēlāk redzēsim, ir
diezgan grūti apsaimniekot. Mums ari neatlaidīgi
jārūpējas par Latgales dzīves celšanu. Te jaurunāja
deputāts no Latgales, Trasuna kungs, par šīs dzīves
vajadzībām; man atliek vēl tikai piebilst, \9el jāgādā
steidzamības kārtā, lai Latgales zemnieks pats sāktu
ražot, lai pats sāktu mūsu valsti atbalstīt, lai beigtos
reizi viņu prasības pēc pabalstiem, kas tagad allaž
top vērstas-pret valsti. Bet Latgales dzīves un saim-
niecības izveidošana prasīs milzu līdzekļus no valsts
un visi šie līdzekļi būs jāparedz mūsu valsts budžetā.
Cienījamais Ulmaņa kungs un cienījamais Celmiņa
kungs 1921. gadā vēl cerēja uz ārzemju aizdevumiem,
vēl cerēja uz palīdzības fondiem no ārzemēm. Bet
mēs taču zinām, ka ne agrāk, ne ari tagad, vismaz
tuvākā nākotnē, mēs nevaram gaidīt nekādus aizde-
vumus no ārzemēm. Mums ir visas cerības jāatmet
uz kādiem palīdzības fondiem no Eiropas puses.
Mums ir jānāk pie pārliecības, ka mums jāpalaižas
vienīgi uz saviem spēkiem, uz mūsu pašu valsts lī-
dzekļiem. Tādēļ mums jārūpējas par to, lai izdotie
līdzekļi reiz atkal nāktu atpakaļ valsts kasē, lai šo
līdzekļu apgrozība nepārtrūktu kādā dienā. Mūsu
valsts tagadējās saimniecības vadītāji ir ari spiesti
ierindot valsts budžeta attiecīgā vietā milzīgu sumu
— 40 miljoni latu lielo valsts parādu. Citas izejas te
?nav, šie parādi ir jādzēšar visiem lieliem procentiem,
un tie smagi gulstas uz mūsu valsti. Mēs varam kri-
tizēt, kā vēlamies agrākos noslēgtos līgumus, mēs
varam teikt, ka viņi bij slikti noslēgti, varam kritizēt
personas, kurām tanī laikā ir bijusi noteikšana par
valsts dzīvi, bet taču parādi visi jāmaksā. Dažiem
parādu maksājumiem ir īsi termiņi un ar tiem mūsu
valsts tagadējiem vadītājiem ir jārēķinās, tādēļ viņi

nedrīkst te runāt tikai par kādas vienas iedzīvotāju
šķiras pabalstīšanu, kaut ari tā ir ļoti cienījamā lauk-
saimnieku šķira. Atgriežoties pie zemkopības depar-
tamenta budžeta jāsaka, ka ne budžeta komisijā, ne
mūsu tagadējā valdībā, nevienā resorā nav neviena
paša darbinieka, ne viena deputāta, kam būtu bijusi
vēlēšanās aizkavēt palīdzības sniegšanu lauku ra-
žotājiem — vecsaimniekiem. Es neesmu savā Sa-
eimas darbības laikā nekur redzējis neviena tāda
partijas vai kāda cita darbinieka, kurš būtu nodo-
mājis likt šķēršļus ceļā vecsaimniekiem, lai aizka-
vētu viņus tikt pie pirmskara turības. Taču tas mums
visiem gaiši saprotams, kas to grib saprast, ka mums
jārūpējas tāpat un tikpat lielā mērā un tikpat neat-
laidīgi ari par jaunsaimnieku dzīves nostiprināšanu
un lielās agrārās reformas turpmāko izveidošanu.
Tādēļ pie budžeta apspriešanas jāievēro nevien iz-
postīto un citu vecsaimnieku intereses, bet ari pilnā
mērā jārūpējas par jaunsaimnieku, bezzemnieku,
zvejnieku un strādnieku labklājības pacelšanu, par
vlņu stāvokļa uzlabošanu nākotnē. To prasa valsts
intereses. Mums jārūpējas, lai mūsu tautas labklā-
jība top pacelta visās šķirās un visās mūsu saimnieci-
skās nozarēs. Vecsaimnieku priekšstāvji nostādīja pir-
mā vietā neatmaksājamus avansus un pabalstus un šīs
savas prasības jo plaši un dedzīgi aizstāvēja kara
zaudējumu atlīdzības jautājumā, kā ari jautājumā par
seklas izsniegšanuun plašajāsbudžeta debatēs. Jaun-
saimnieku un citu ražīgu darba darītāju aizstāvji tur-
pretī paredz, ka ar pabalstiem mēs savā valstī tālu
neaiztiksim, ka pabalstiem izsniegtās sumas neat-
griezīsies atpakaļ valsts kasē un ka tādēļ mums ir
jaizpalīdzas šinī grūtā valsts celšanas laikmetā
ar aizdevumiem, mums ir jāpieturas pie aiz-
devumu principiem. Ja lielus valsts līdzekļus
izšķiestu par labu dažiem simtiem vecsaim-
nieku pabalstu veidā, tad mums gaiši zināms, ka
pietrūktu aizdevumu visnepieciešamākām vajadzī-
bām desmitiem tūkstošiem jaunsaimnieku un bez-
zemnieku, viņu jaunai dzīvei, pietrūktu aizdevumu
zvejniekiem, latgaliešiem, visiem tiem mūsu valsts
darba ļaudīm un nākotnes ražotājiem, kas vēl pa-
gaidām gaida uz valsts palīdzību, lai varētu iegūt
zemi un tikt uz kājām. Budžeta komisijai un mūsu
tagadējām valdībām bij jāizvēlas viens no diviem
principiem: vai nu atbalstīt tikai dažus simtus vec-
saimnieku ar milzu pabalstu sumām, vai ari pabalstīt
tos pašus vecsaimniekus un ari visas citas iedzīvotāju
šķiras ar aizdevumiem, kurus valstij atkal maksās
atpakaļ, kuri nāks atpakaļ kā rīcības kapitāls turp-
māko lielo valsts mērķu izvešanai. Acīm redzot bij
jāpaliek pie aizdevumu sistēmas; mūs uz to spiež
mūsu valsts apstākli. Būtu jau daudz vieglāki pa-
ņemt no valsts līdzekļiem, ja tādi būtu, un izsniegt
pabalstu veidā; tas, kurš izsniegtu šīs pabalstu su-
mas

^
būtu tautas masām tas patīkamākais; bet es

domāju, ka mūsu tautas tagadējie saimnieciskie ap-
stākļi prasa, lai mēs esam ar mūsu valsts līdzekļiem
apdomīgi. Mums vēl priekšā stāv pārāk lieli uzde-
vumi. Zemes bankas aizdevumi liecina, ka banka ne-
taisa izšķirību starp vecsaimniekiem un jaunsaim-
niekiem. Gluži otrādi. Vecsaimnieki, kuri var ie-
ķilat_ savu zemi, kaut ari ēkas būtu nopostītas, var
drīzāk dabūt aizdevumus uz ilggadīgu termiņu. Viņu
stāvoklis tā kā tāir vieglāks nekā jaunsaimniekiem,
kuriem ari nav ēku un zeme vēl nav koroborēta.
Jaunsaimniecībām izsniegti aizdevumi 6.179.610 latu
vai 69,3%, izpostītiem vecsaimniekiem īstermiņa aiz-
devumi 2.582.886 lati, vai 28,92% ; zvejniekiem tikai
158.950Jatu vai 1,78%. Pie aizdevumiem vecsaimnie-
kiem jāpieskaita aizdevumi lauku rūpniecībai, kas
stāv ciešos sakaros ar lauksaimniecību. Tā 202 pie-
notavām izsniegti 586.000 latu vai 82,27% no visiem
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aizdevumiem lauku rūpniecībai. Ta tad te zemes
banka ar devīgu roku velējusies pabalstīt lauku ta-
gadējo lielāko ražotāju šķiru. 79 lauksaimniecībam
mašinu iegādāšanai izsniegti 186.850 latu; 8 darz-
kopībām 10.000 latu, kopā 783.450 latu. Ķīlu zīmju
aizdevumi lauksaimniecībam, kurus var dabūt tikai
tie, kuru mājas koroborētas, tā tad galvenā-kārta
vecsaimnieki, ir izsniegti 1.313 aizņēmējiem par
2.336.710 latu vai 88,26%. Ta tad apmēram 7.087
vecsaimniecībām izsniegts no zemes bankas kapi-
tāla aizdevumu veidā 5.702.246_ latu. - Jaunsaimnieki
turpretim — 12.367 saimniecībās ir 1923. gada sa-
ņēmušas aizdevumus pavisam 6.179.610 latu. Caur-
mērā viena vecsaimniecībajio tām, kas griezušas
pie zemes bankas, ir saņēmusi aizdevuma veida
804 lati; turpretim viena jaunsaimniecība 499 lati.
Sīkumos es neiedziļināšos, jo tie sumas ievērojami
negroza. Ja nu vecsaimniekiem ir dota iespēja sa-
ņemt no zemes bankas īstermiņa, ir ilgtermiņa aiz-
devumus lauksaimniecībai un lauku rūpniecībai, un
ja nu vēl viņiem atsevišķi izsniegtu neatmaksājamas
sumas pabalstu veidā,tad būtu nodarīta netaisnība
citām iedzīvotāju šķirām, kas vēlas saņemt no valsts
tikai aizdevumus, bet nevar tos dabūt tādēļ, ka ban-
kai nav tik daudz rīcības kapitāla, ka varētu apmieri-
nāt visus pieprasījumus. Runājot vispār par lauk-
saimniecības pabalstīšanu ar valsts līdzekļiem, jā-
saka, ka tene valdībai, nebudžeta komisijai nevarētu
taisīt nekādus pārmetumus. Par to liecina sekošie
skaitļi. 1923./24. gada papildu budžetā strīpoti jaun-
saimnieku parādi par kritušiem zirgiem, kas doti
no armijas — 9.122 lati; sēklas labības iepirkšanai
atvēlēts miljons latu. Kara resoram labības uzpirk-
šanai no mūsu lauksaimniekiem, lai uzturētu labākas
cenas, atkal miijons_latu; kopā 2.009.122 Latu. 1924./25.
gada budžeta kārtējos izdevumos vispārējiem lauk-
saimniecības veicināšanas pasākumiem atvēlēti
292.794 lati; lauku būvniecībai — tur ir mazāk, tāpēc
ka būvniecību cenšas veicināt citā ceļā, tomēr ari
5.500 latu. Lauksaimniecības izglītības veicināšanai
45S.359 latu; agronomiskās palīdzības pabalstīšanai
382.960 latu; lopkopības un piensaimniecības veici-
nāšanai 231.548 latu; kopā 1.368.161 latu. Tad ārkār-
tējos izdevumos ir paredzēts lauksaimniecības vei-
nāšanai — zemju meliorācijai 250.000 latu; ēku bū-
vēm un remontiem skolās un izmēģinājumu stacijas
125.000 latu; mācības līdzekļiem un inventāram25.000
latu; kopā 400.000 latu. Pavisam kopā par kārtējiem
un ārkārtējiem izdevumiem 1.768.161 latu. Tas butu
sumas, kuras varētu uzskatīt kā pabalstus lauksaim-
niecības veicināšanai. Vispār zemkopības departa-
ments kārtējiem un ārkārtējiem izdevumiem saņems
no valsts kases 4.661.227 lati, bet dos valstij ienā-
kumus tikai 2.003.150 latus. Tā tad valsts piemaksas
no citiem līdzekļiem zemkopības departamentam šinī
budžeta gadā ir 2.658.077 lati. Par meža departa-
menta budžetu, kas ari ietilpst zemkopības resora
budžetā, es atsevišķi nerunāšu, kaut gan meža ma-
teriāli, ko izsniedz izpostītiem un jaunsaimniekiem
par pamazinātām cenām, ari jāpieskaita pie pabal-
stiem. Tālāk nevar klusi paiet garām jautājumam
par fonda zemju un ūdeņu kā ari jūras bagātību iz-
mantošanu. Visi šie jautājumi mūsu budžetā saistīti
ar citām zemkopības ministrijas sumām. Attiecībā
uz šiem lielajiem jautājumiemmūsu likumos un valsts
dzīvē uzrādāmi lieli trūkumi, kuri turpmāk valsts un
iedzīvotāju interesēs būtu jānovērš. Vispirms par
fonda zemju izmantošanu. Te man jāpakavējas pie
centrālās zemes ierīcības komitejas darbības un kom-
petencēm, Bez šaubām šī iestāde ir darījusi lielu
darbu. Viņa ir veikusi gandrīz galveno cēlienu no
mūsu lielās agrārās reformas. Tas te ir jāatzīmē.
Mēs nedrīkstam būt vienpusīgi. Bet ari jāaizrāda uz

trūkumiem šinī darbība. Tas vajadzīgs tadeļ, ka vel
liels darba cēliens centrālai zemes ierīcības komitejai
stāv priekšā. Šie trūkumi visvairāk redzami valsts
fondu zemju un ūdeņu izmantošana tādā virzienā un
tādos nolūkos, kādus neparedz agrāras reformas li-
kums. Šī likuma IV. daļas 8. pants pilnvaro cen-
trālo zemes ierīcības komiteju: a) vadīt un pārzināt
zemes fonda izlietošanu, b) sastādīt zemes izlieto-
šanas plānus, c) galīgi apstiprināt, atcelt vai pārlemt
zemes izlietošanas projektus. Tas ir viss, kas agrāra
likumā sacīts par centrālās zemes ierīcības komitejas
kompetencēm attiecībā uz fonda zemju un ūdeņu iz-
lietošanu. Taču centrālā zemes ierīcības komiteja
izplatījusi savas, lemšanas kompetences ari uz tā-
diem objektiem, kas vairs neietilpst viņas tieša dar-

- bības apjomā — zemes piešķiršanā. Agrāras refor-
mas likuma 11.daļas 27. pantā starp citu teikts: «Ze-
mes fonda meži, ūdeņi un lauksaimmeciski nederīgas
zemes paliek valsts rīcībā un pārziņā tādos apmēros,
kādus nosaka atsevišķs likums". Šis atsevišķais ]i-
kums līdz šim vēl nav izdots. Tā tad nevar ari zināt,
kādi noteikumi būtu likumā. Bet ar šiem valsts fonda
objektiem komiteja rīkojas pēc saviem ieskatiem,
pieņemsiuL pēc labākiem ieskatiem. Agrārās refor-
mas likuma 37. pantā sacīts, ka valdībai ir tiesība
atstāt savā apsaimniekošanā tās fondā ieskaitītās
zemes, uz kurām ierīkotas kulturelās labierīcības, vai
ari paredzēts tādas ierīkot. Šinīspantos gaiši izteikts
likumdevēja nolūks attiecībā uz fonda ūdeņiem un
kultureliem centriem. Tie paliek valsts rīcībā un ap-
saimniekošanā. 37. pantā nekas nav sacīts, tāpatari
nekur citur agrārās reformas likumā nav teikts, kāda
rīcības brīvība pieder centrālai zemes ierīcības komi-
tejai attiecībā uz valsts apsaimniekošanā atstāto kul-
turelo saimniecību izlietošanu. Nekas likumā tieši
ari nav teikts, kādā veidā centrālā zemes ierīcības
komiteja var izlietot fonda zemes, ūdeņus un kultu-
relus centrus, vai viņai ir tiesība tos iznomāt, uz cik
ilgiem gadiem, uz kādiem noteikumiem; nav teikts
uz cik ilgiem gadiem centrālā zemes ierīcības ko-
miteja pilnvarota apstiprināt zemes izlietošanas pro-
jektus, Šīs šaurās likuma robežas centrāla zemes ie-
rīcības komiteja savā darbība, cerams tikai laba no-
lūkā, tomēr ir ļoti paplašinājusi un savas kompe-
tencēs ieslēgusi tādus darījumus, kas izbeidzas pec
ilgiem gadu desmitiem, kaut gan te centrālkomiteja
ir tikai agrārreformas laikmeta iestāde. yiņa izbeig-
sies ar agrārreformas izvešanu, bet noslēgtie līgumi
paliks spēkā uz ilgiem gadiem. Jājautā, vai centrāl-
komitejai ir tiesība un pienākums iznomāt vai dot
piekrišanu iznomāt uz ilgiem gadiem tas fonda ze-
mes, kas saskaņā ar agrārreformas likuma 37. pantu
atstātas valsts apsaimniekošana. Tas pats sakāms
par 27. pantā minētiem valsts_ ūdeņiem, kas paliek
valsts fondā un valsts īpašuma. Nekur likuma nav
teikts, ka centrālkomitejai ir tiesība iznomāt fonda
zemi un valsts ūdeņus uz 12, 18, 24, 36 vai pat vel
vairāk gadiem. Ja 37. pants paredz nepieciešamību
atstāt valsts apsaimniekošanā kulturelās saimniecī-
bas vai tādas turpmāk ierīkot dažās muižās, tad kā-
das tiesības ir centrālai zemes ļerīcības komitejai iz-
nomāt šīs zemes privātpersonām uz ilgiem gadiem,
tikai ar noteikumiem, ka šīs personas ierīkos tanīs
kādu kulturelās saimniecības nozari, varbūt kādu
dārzkopību vai audzinās sēklu, vai kadus_ ārstniecības
stādus, kā tas dažos kontraktos ir rakstīts. Visi šādi
ražošanas veidi jau pastāv kurā katra latviešu saim-
niecībā, tā tad te ir jājautā, vai tad dārzkopības at-
tīstība vien ir pietiekošs iemesls atdot muižu noma
uz 24 gadiem pašā agrārreformas izvešanas laika.
Mūsu valsts saimnieciskie apstākļi vēl nav izveido-
jušies, zemes un nomas cenas grozās, ar katru gadu
tās pieaug, visas mūsu fonda zemes ir nepiecie-
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šamas agrārreformas turpmākai izvešanai, bet cen-
trālā zemes ierīcības komiteja vairāk kā 165 muižas
un muižu centrus, kas paturēti valsts rīcībā, izno-
mājusi privātpersonām, vai maz pazīstamām, steigā
sastādītām organizācijām uz 12, 18, 24, pat 36 ga-
diem. Šielīgumi noslēgti tā, ka valsts vienpusīgi ne-
var viņus atcelt, vai ja valsts uz zināma likuma pa-
mata gribētu tos atcelt, tad viss tas prasītu ļoti daudz
laika, prasītu loti daudz lieku izdevumu un mūsu
tiesas būtu apgrūtinātas ar lieliem, liekiem darbiem.
Tā valstij atņemta iespēja turpmāk lemt par šīm
muižām, saskaņā ar agrārās reformas gaitu un jau-
niem zemes pieprasījumiem. Zemes vērtība un nomas
cena pieaug un turpmāk vēl straujāki pieaugs. Bet
ievērojama daļa no valsts zemes fonda ir iznomāta
uz ilgiem gadu desmitiem par to pašu zemo cenu,
kāda tagad pastāv un noteikta līgumā. Tā ir nenor-
māla parādība, par kuru ir jārunā un jālemj, jo drī-
zāk, jo labāk. Mums vēl ir loti daudz bezzemnieku,
kuri klīst apkārt pa valsti un meklē zemi, bet nevar
atrast vietu, kur apmesties ar savu inventāru. No-
slēgtie līgumi ir par kavēkli. Viņiem jālikvidē inven-
tārs, kas būs liels robs mūsu valsts saimniecībā,
viņi nevar dabūt zemi, uz kuru viņi tik karsti cerē-
juši visus šos gadus, par kuru daudzi no viņiem ir
cīnījušies kara laukā. Zemi meklē āri visi tie darba
ļaudis, kas nevar atrast vietu un darbu mūsu rūpnie-
cībā; viņi meklē iespējamību nodibināt savu nākotni
uz fonda zemes; bet viņiem ir celti šķēršļi ceļā ar
visiem minētiem līgumiem. Ja nu vēl šietā saucamie
kulturelie centri patiešām attaisnotu cerības, kuras
uz viņiem lika 37. panta autori, tad vēl varētu at-
taisnot ilggadīgos līgumus; bet tas tā nav. Mēs taču
zinām, ka daudzi deputāti un avižu redaktori saņem
ziņojumus no vietām, kuros aizrādīts uz visām tām
nevēlamām parādībām centru iznomāšanā un ap-
saimniekošanā. Tur kāds centra nomnieks apsolījies
izaudzēt derīgu sēklu citiem apkārtējiem lauksaim-
niekiem, bet pats aizņēmies sēklu no jaunsaimnie-
cībām. Kādā citā vietā, kur nomniekam uzlikts par
pienākumu dēstīt un izaudzēt lielus augļu koka dār-
zus, šis «kultūras darbinieks" nodarbojas ar lopu uz-
pirkšanu un pārdošanu; viņš dārzos dzen lopus un
tur šie kustoņi nolauž vēl tos pašus kociņus un ap-
grauž krūmiņus, kuri vēl ir dārzā no agrākiem lai-
kiem, pirms šī muiža nebij iznomāta. Tā tad redziet,
deputātu kungi, šie kulturelie centri ir maldinājuši
visus tos, kas ir cerējuši, ka viņi patiešām noderēs
kā priekšzīme mūsu lauksaimniecībā. Vietējie iedzī-
votāji un bezzemnieki, kas alkst pēc zemes, redzē-
dami šo kulturelo centru bezspēcību, sāk kurnēt uz
tagadējo valdību, it kā tā neprastu rīkoties ar valsts
zemes fondu, Privatzemju apgrozībā mazie nomnieki
maksā nesalīdzināmi augstākas cenas nekā centru
nomnieki, tas ir pierādīts, un tomēr pēdējie vēļ savā
sapulcē necik sen atpakaļ un ari vēlākās savās» ap-
spriedēs ir nolēmuši lūgt valdību, lai viņiem jau tā
zemo nomas maksu vēl pazeminātu. Tas pats ir jā-
saka par valsts ūdeņu iznomāšanu. Ari uz tiemir
noslēgti līgumi uz ilgākiem gadiem par ļoti zemām
cenām. Kā jūs redziet, deputātu kungi, no ienākumu
budžeta, tad tur ir paredzēti tikai 50.000 latu nomas
maksas par visiem mūsu neskaitāmiem ezeriem, par
zvejas tiesībām Daugavā un citās upēs. Te katrs pil-
sonis, kas pat nepazīst visus mūsu valsts dzīves no-
slēpumus, viegli var saprast, ka teir noticis un notiek
vismaz liels pārpratums, ja nesacītu vairāk. Budžeta
komisijā lielu jautrību sacēla kādas nomnieku grupas
pilnvarnieka agronoma paziņojums, ka viņi, redziet,
nomājuši uz 24 gadiem vienu no vislielākām muižām
ar vienu no visplašākiem valsts ezeriem par zemu
nomas maksu tādēļ, ka gribot nodrošināt sevi uz ve-

cuma dienām. Budžeta komisijā uz to tūliņ aizrādīja,
ka Latvijā ir daudz tādu pilsoņu, daudz darba ļaužu,
kas ari cenšas nodrošināt sevi uz vecuma dienām un
tāpēc meklē iespēju nomāt kādu zemes gabaliņu,kur
apmesties, vai zvejas tiesību, ar ko pelnīties, pieso-
līdami pat daudz augstāku nomu nekā muižu centru
nomnieku grupas. Bet nelaime ir tā, ka viņi bieži
vien vai arvien top atraidīti. Ņemsim, piemēram, ma-
zos zvejniekus, kas nevar iemaksāt lielo zalogu un
nevar piedalīties torgos. Mēs redzam, ka bieži vien
zvejas tiesības iznomā bagātniekiem, kas ar zveju
paši nenodarbojas, bet mazie zvejnieki-arodnieki ne-
var atrast iespēju pelnīt sev un savām ģimenēm uz-
turu. Visiem vēl būs atmiņā diezgan plašie ziņojumi
mūsu laikrakstos par Doles un Carnikavas zvejām.
Šieziņojumi sacēla lieluuzbudinājumu visos mazturī-
gos zvejniekos. Šogad pirmo reizi mazie zvejnieki-
arodnieki gribēja sākt konkurēt ar lielajiem uzņē-
mējiem — viņi piedāvāja valstij pat augstāku nomas
maksu. Zvejas vietas, par kurām šogad tik daudz
strīdas, agrākos gados nomāja 4—5 bagātnieki, kuri
paši dzīvoja Rīgā vai citur un ar zveju nenodarbojās,
tagad nu šo bagātnieku tuvumā ari nabadzīgie zvej-

nieki-arodnieki lūdza kādu zvejas vietu. Viņi griezās
pie visām mūsu augstākām valsts iestādēm ar saviem
piedāvājumiem, griezās pie valsts kontroles un sauca
viņu palīgā. Tomēr Viņi atrada šķēršļus ceļā un pret
viņiem cēla iebildumus pie līgumu noslēgšanas cen-
trālā zemes ierīcības komitejā viņu bagātie preti-
nieki. Budžeta komisija, kurai ari bija iesniegts
raksts, ievērodama valsts un plašāku zvejnieku masu
intereses, nolēma uzdot valdībai, iznomājot Daugavā,
ezeros un citos valsts ūdeņos zvejas tiesības, pie lī-
dzīgiem līguma noteikumiem, dot priekšrocību vie-
tējām zvejnieku biedrībām, vai, ja tādu nav, tad vie-
tējo iedzīvotāju nabadzīgākām šķirām: bezzemnie-
kiem, mazsaimniekiem, bijušiem karavīriem, kas no-
darbojas ar zveju. Šisbudžeta komisijas lēmums bija
zināms centrālkomitejai, bet tomēr bagātnieku grupa
atrada jaunus iemeslus, kā aizkavēt līguma noslēg-
šanu, kā aizkavēt centrālkomitejas lēmuma izpildī-
šanu, Kaut gan uz šo mazo zvejnieku ļoti enerģisko
pieprasījumu centrālkomiteja bijalēmusi iznomāt ari
30 zvejniekiem-sīkzemniekiem zvejas tiesības Dau-
gavā, tomēr radās bagātnieku advokāts, kas stādīja
priekšā centrālkomitejai kontraktus, kuri acīm re-
dzot bija nepareizi noslēgti. Līgumus ar agrākiem
nomniekiem-bagātniekiem bij parakstījis ierēdnis uz
6 gadiem, bet viņam, kā zemes rajona pārzinim, bija
tiesiba tādus līgumus noslēgt tikai uz vienu gadu.
Neskatoties uz to, ka par tādu rīcību, vismaz par savu
pienākumu neizprašanu, tādu ierēdni vajadzēja at-
laist no amata, centrālkomitejā šos nepareizi noslēg-
tos līgumus tomēr uzskatīja kā zināmu kavēkli un
mazo zvejnieku centieni līdz šim laikam ir palikuši
bez vajadzīgiem panākumiem. Centrālkomitejas pir-
mais lēmums netapa izpildīts. Visas šādasnevēlamas
parādības turpmāk jānovērš. Tas sacel kurnēšanu
laužu masās, Agrarlikuma IV. daļā trūkst skaidru
noteikumu par centrālās zemes ierīcības komitejas
kompetencēm; ar instrukcijām vien nevar kompe-
tences paplašināt. Tādēļ ari jau apvienotās budžeta
un tirdzniecības-rūpniecības komisiju sēdēs izcēlās
debates par nenormālo stāvokli, kas dod iespēju cen-
trālai zemes ierīcībaskomitejai bez kādas citas aug-
stākas valsts iestādes piekrišanas iznomāt fonda ze-
mes un ūdeņus uz ilgiem gadiem. Abas komisijas ap-
vienotā sēdē šā gada 31. janvārī atzina par nepiecie-
šamu izstrādāt likumprojektu par valsts zemes fondā
ieskaitīto muižu iznomāšanu. Par lielu trūkumu' li-
kumā jāuzskata ari tas, ka tur nekas nav sacīts par
laiku, kādā jāskata cauri no jauna lietas, kurās se-
nāts ir atcēlis centrālās zemes ierīcības komitejas lē-
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mumus. Šis robs likumā ir par cēloni, ka dažu lietu
izšķiršana centrālkomitejā velkas vairākus gadus.
Pa to laiku paiet viens 1. marts un zeme paliek tā
lietošanā, kam viņa nepareizi piešķirta. Paiet vel
1. marts un tomēr tas, kam zeme pienācās pec senāta
sprieduma, nevar viņu dabūt Cilvēki mēro tālus
ceļus, izdod visus savus līdzekļus advokātiem, brau-
kādami meklēt taisnību Rīgā, bet beigās krīt naba-
dzībā un izsamisumā. Viņi taisa pārmetumus valdī-
bai, domādami,ka valdība ir vainīga, kaut gan vaina
meklējama tur, kur darbs nav pasteidzināts, Neno-
teiktība likumā ir ari par iemeslu tam, ka ilgāku laiku
nebij izšķirts jautājums par to, vai valsts kontrolei
ir tiesība ieskatīties centrālkomitejas darbībā un iz-
darīt tur iepriekšējo un faktisko reviziju jeb nē. Šī
domu starpība pastāv līdz, pašam pēdējam laikam.
Mēģināja stāvokli iztulkot tā, ka centrālā zemes ie-
rīcības komitejā ir ievēlēti 3 Saeimas locekļi un ka
tādēļ viņa nebūtu padota valsts kontrolei. Bet šie
3 locekļi taču ir mazākumā. Tur ir citi 8 balsstiesīgi '
locekļi, kas katrā ziņā ar savu balsu vairākumu var
noteikt lietai viņas gaitu. Tā tad ir vēlams, un nepie-
ciešams, ka valsts kontrole turpmāk ari ieskatītos
cetralās zemes ierīcības komitejas darbībā un ka cen-
trālkomiteja būtu padota, tāpat kā visas citas valsts

' iestādes, valsts kontrolei. Vēl būtu vēlams, lai cen-
trālās zemes ierīcības komitejas darbība būtu atklāta,
kā tas ir parasts visās mūsu tiesu un lielākās valsts
iestādēs. Man jāaizrāda,ka pat cara Krievijā tā sau-
camā yb3,aHhuS c-B-Lafl-B", pa pusei administratīvā,
pa pusei tiesu iestādē, katram bija tiesība iet un pie-
dalīties atklātās sēdēs pie lietu izmeklēšanas un no-
vērot visu iestādes darbību. Turpretim mūsu lielā
iestāde, centrālkomiteja, izlemj desmitiem tūkstošu
cilvēku likteņus aiz slēgtām durvīm, un publika nav
varējusi piedalīties šīs iestādes darbībā kā lieciniece.
Lai vel man būtu atļauts brītiņu pakavēties pie lie-
liem jūras zvejniecības jautājumiem. Tas tādēļ, ka
šie jautājumi šogad, tāpat kā pērngad ir pierakstīti
zemkopības resora budžetā vienā rubrikā ar lauk-
saimniecību unpiensaimniecību, un šīm lielajām zvej-
nieku vajadzībām tāpat kā pērngad, ari šogad ir pa-
redzētas mikroskopiskas sumas. Vēl mūsu valsts
dzīve tik tāl nav nobriedis uzskats attiecībā uz jūras
zvejniecību, ka to pieskaitītu pie viena no lielākiem
valsts jautājumiem. Vēl valsts negrib nostādīt jūras
zvejniecību uz tik plašiem pamatiem, kā to prasa
tādas juras valsts intereses, kāda ir mūsu valsts.
Tadeļ vel joprojām daudz jārunāpar zvejniecības jau-
tājumiem. Par soli uz priekšu gan jāuzskata tas ap-
stāklis, ka Saeimā pērn un šogad budžeta debatēs
runa par zvejniekiem, par jūras zvejniecību, kā ari
mūsu pēdējās valdības savās deklarācijās ir piemi-
nējušas šo jautājumu. Tomēr panākumi līdz šim ir
bijuši visai mazi. Pagājušā gada 20. jūlija kopsēdē
Saeima vienbalsīgi pieņēma manis iesniegtās pārejas
formulas un nolēma: «Uzdot valdībai drīzā laikā iz-
strādāt un iesniegt Saeimai a) zvejniecības likuma
projektu un b) likumprojektus: par zvejnieku dzīvības
sargāšanu uz jūras un par zvejnieku dzīvības
apdrošināšanu." Tie bij paši galvenākie un svarī-
gākie lēmumi zvejnieku dzīvē. Nu tik vēl atlika šos
likumus pasteidzināt. Pagājušo 10 mēnešu valdības
darbībā, par nožēlošanu, vēl nav bijis iespējams šos
likumprojektus izstrādāt. Pie vispārējā zvejniecības
likuma, kas aptver visus jūras un iekšzemes ūdeņus,
ir strādāts daudz, bet likumprojekts atdūries uz prin-
cipieliem kavēkļiem un apstājies uz vietas. Par šā-
diem kavēkļiem izrādījušies divējādi uzskati un vir-
zieni attiecībā uz iekšējo ūdeņu izmantošanu. Pir-
mais principielais uzskats, kuru aizstāv mūsu zvej-
niecības galvenie vadītāji, zvejniecības biedrības un
profesionālie zvejnieki, ir tas, ka valsts iekšējie ūdeņi

ir jāatzīst par valsts regalijām' un jānodod vienīgi
valsts izmantošanā. Valsts tad šos ūdeņus iznomās
zvejniekiem-arodniekiem, kuri par to maksās nomu
valstj par labu. Otra virziena piekritēji līdz šim aiz-
stāvēja krastmalu zemes īpašnieku intereses un vel
cenšas panākt to, lai zvejniecības tiesības paliktu vie-
nīgi šiem zemes īpašniekiem, kuri tad viņu robežas
atrodošos ūdeņus iznomātu zvejniekiem un tādā kār-
tā varētu zvejas tiesības,izmantot savā labā un ienā-
kumus paturētu paši sev. Ka iekšējie valsts ūdeņi
pārvēršami valsts regalijāspar to mūsu kaimiņu
valstīs, kā piemēram Vācijā, ir izteikušās visievē-
rojamākās zivkopju un zvejniecības autoritātes. Vā-
cijas Landesoberfischmeister's Dr. Zeidels izteicies
kādam no mūsu zvejniecības vadītājiem, ka mūsu
agrārreforma būtu jāizmanto tanī virzienā, lai valsts
pārņemtu savārīcībā un savā izmantošanā visus valsts
ūdeņus un tos turpmāk uzskatītu par valsts regalijām.
Likumprojekti par zvejnieku dzīvības sargāšanu uz
jūras un par zvejnieku dzīvības un inventāra apdro-
šināšanu vēl nav iesākti, kaut gan jūras zvejniekiem
šie likumprojekti ir sen jau vajadzīgi. Krāj gan ma-
teriālus šiem likumprojektiem, bet darbs vēl maz
virzās uz priekšu. Tas jāpasteidzina. Palīdzība
zvejniekiem vētras laikā uz jūras nav nodrošināta.
Ja no Liepājas un Ventspils briesmu brīdī vēl var iz-
sūtīt velkoni uz jūras, tad tas var notikt tikai tad,
kad laikā paziņots, ka zvejnieki atrodas uz jūras un
ka viņu dzīvības ir apdraudētas. Pār nožēlošanu šo
paziņojumu nevar sniegt no visiem ciemiem, tādēļ
ka nav telefonu. Uz visa apmēram 450 kilometru
garā jūras krasta atrodas tikai 18 telefoni, kuri nav
pieietami tālākiem zvejnieku ciemiem un no šiem
ciemiem vētrai uznākot nav iespējams paziņot ostas
valdēm, ka vairāku desmitu zvejnieku dzīvības at-
rodas briesmās. Telefona trūkums ir ari par kavēkli
tam,ka līdz šim ir ierīkoti tikai 6 vētras brīdināšanas
signālu punkti:_ Liepājā, Ventspilī, Mazirbē, Kolkas-
ragā, Rīgas ostā un Salacē. Vēl domāts ierīkot vēt-
ras brīdināšanas punktus Papē, Pāvilostā, Užavā
Miķelbākā, Rojā, Liepupē, Ainažos; par tiem jau sen
ir runāts. Bet šī gada budžetā, aiz līdzekļu trūkuma
valdība šim mērķim ir paredzējusi tikai 2.400 latu.
Šī ir tik niecīga suma, ka ar to vien nav iespējams
ierīkot vairākos punktos vētras brīdināšanas signā-
lus. Mēs zinām, ka agronomiskai palīdzībai, lekci-
jām un citām lauksaimnieciskām nozarēm, kuras bez
šaubām ir ļoti svarīgas un jāpabalsta, mūsu valstī
arvien ir atrasti līdzekļi lielos apmēros, bet zvejnie-
ku dzīvības glābšanai, pat brīdināšanai, ka vētra un
briesmas tuvojas, mūsu budžetā paredzēti tikai 2.400
latu. Tā ir pārāk liela neuzmanība pret ražojošo
zvejnieku šķiru. Šinī ziņā, saprotams, turpmāk
rnusu valdībai _ jāpiegriež lielāka vērība zvejniekiem
un jādomā, kā palīdzēt mūsu jūras ražotājiem, kā
nostādīt viņus vienāda stāvoklī ar mūsu lauksaimnie-
cības produktu ražotājiem. Krievu valdības laikā,
kaut gan ari tad_ par jūras zvejniecību nerūpējās, to-
mēr uz mūsu jūras krasta bij ierīkoti apmēram 50
punktos vētras brīdināšanas signāli. Bet tagad, kā
jūs, deputātu kungi, ziniet, tas tā nav. Visai nepiecie-
šami būtu, visur zvejnieku ciemos turēt glābšanas
laivas, bet tagad tādu laivu mūsu valsti nekur nav.
Liepājas kara ostas darbnīcā mēs gan redzējām pa-
gatavojam kādas 10 glābšanas laivas, bet tās ir pa-
redzētas tikai Krievijas zvejnieku vajadzībām, bet ne
mūsu. Mūsu ostās pastāv pagaidām tikai tāda kār-
tība, ka zvejniekus jūrā izbraucot gan reģistrē un to
paziņo muitas valdei, bet tas notiek tikai kontraban-
das

^
apkarošanas un kontroles nolūkos, kaut gan

varētu iesniegt šīs pašas ziņas ari ostas valdei, lai
ta negaisam tuvojoties, bez kādas sevišķas paziņo-
šanas zinātu, cik zvejnieku ir uz jūrasun sūtītu tiem
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palīdzību glābt viņu dzīvības. Tādus pašus paziņo-
jumus varētu ari sūtīt no visiem zvejnieku ciemiem
ostas valdēm; tad būtu daudz līdzēts. Mums ari līdz
šim nav zvejnieku glābšanas ostu, kas vispari katrai
jūras valstij nepieciešams. Pagaidām tikai Liepāja
un Ventspilī ir tādas glābšanas ostas. Projektē ie-
rīkot šīs ostas ari Papes ciema un Užava, bet šim
projektam valsts neatrod līdzekļus un finansu mini-
strija, kā ari starpresoru komisijastrīpoja visas šīs
prasības. Līdz ar nepietiekošas vērības piegriešanu
zvejniekiem, ari viņu saimnieciskais stāvoklis ir
slikts. Līdz šim no valsts izsniedzamiem pabalstiem
zvejnieki, var teikt, neko nav saņēmuši. Pērna gada
budžetā zvejnieku vajadzībām bija paredzēti 40.000
latu. Tāda pat suma — 41.448 lati uzņemta 1924.'25.
gada budžetā. No tiem paliek administratīviem izdo-,
vumiem vairāk kā trešā daļa — 15.646 lati. Pabal-
stiem iekšējo ūdeņu zvejniecībai 10.500 latu. Juras
zvejniecībai pabalstu veidā nekādas sumas nav pie-
šķirtas. Bez jau minētiem 2.400 latu vētras brīdinā-
juma signālu ierīkošanai vēl tik atvēlēti 1.500 latu
divu tīklu konservēšanas punktu ierīkošanai, 1.000
latu zvejnieku ostu izpētīšanaiun 400 latu_vētras sig-
nālu punktu remontiem. Tas ir viss. Vel paredzēti
10.000 latu jūras zvejnieku motorlaivu iegādāšanai
koplietošanai. Šo sumu izsniegs aizdevumu veida,
to par pabalstu nevar uzskatīt. Salīdzinot ar mo-
toru dārgām cenām šī suma ir tik niecīga, ka to ne-
var uzskatīt par nopietnu palīdzībuzvejniekiem. Gal-
veno lomu zvejnieku saimnieciskas dzīves uzlabo-
šanā spēlē valsts zemes bankas aizdevumi zvejnieku
inventāra iegādāšanai. Taču bankas parskats_ rada,
ka zvejniekiem 1923. gadā no vispārējam sumam iz-
sniegti no zemes bankas kases tikai 1,78% ; pavisam
361 aizdevums; kopā par 158.950 latu, no vairāk ka
10.000.000 latu lielā zemes bankas rīcības kapitāla.
Turklāt no zvejniekiem, kaut ari viņi ir kara_ laika
izpostīti, ņem 7%, turpretim vecsaimnieki, dabūdami
ilggadīgus aizdevumus, maksa tikai 4%. Acīm redzot,
taisnība prasa, lai izpostītos jūrmalas zvejniekus pie-
līdzinātu visiem citiem kara izpostītiemun izpostītos
zvejniekus lai nenostādītu mazāk ievērojama stā-
voklī nekā lauksaimniekus. Pēdējos paris gados
zvejnieki savos kongresos ļoti daudz runājuši par sa-
vām vajadzībām un pieņēmuši ļoti daudz rezolūciju,
taču bez kādiem ievērojamiem panākumiem. Par
galveno iemeslu šai mazai ievērībaipret zvejniekiem
gan jāuzskata tas apstāklis, ka mūsu valstij trūkst
līdzekļu apmierināt visas lielas prasības visa_ valstī.
Tomēr, ja būtu bijusi laba griba piegriezt lielāku vē-
rību zvejniekiem, ja būtu zvejniecības jautājums uz-
skatīts kā visas valsts ieveroļams jautājums, tad lī-
dzekļi būtu atrasti ievērojamāka, mēra ari zvejnie-
cības pacelšanai un jūras bagātību izmantošanai.
No svarīgākiem zvejniecības saimnieciskiem jautā-
jumiem neatliekami turpmāk jāļevēro un jāizveido
sekošie: jānokārto_ iekšējie un arejie zivju tirgi, jā-
veicina konservu rūpniecība, jānovēršlaivu un tīklu
trūkums; zvejnieku darba rīki un tiem nepieciešamie
materiāli jāatsvabina no muitas un citiem nodokļiem
tāpat, kā lauksaimniecības darba rīki. Jūrmalas
zemju un pļavu sadalīšana zvejniekiem vel arvien
nokavējas un te valdībai jādara tas pats un jāsper
tie paši paātrinātie soļi, kādus prasa jaunsaimniecību
nostiprināšana un izveidošana. Līdzšinējos valdības
projektos par būvkoku izsniegšanu lauksaimniekiem,
zvejnieki ir aizmirsti; viņiem ir jāgriežasdēļ būvko-
kiem kaut ari tikai laivu būvei, pie ministru kabineta.
Tas ir liels kavēklis un zvejnieki nevar savas saim-
niecības un sava aroda darbu tā veicināt, kā to prasa
viņu ģimeņu un vispārējās valsts intereses. Vispā-
rīgi būtu vēlams, lai zvejnieku laivu būvēšanu uz-
ņemtos pati valsts pec noteikta laba parauga, pec
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noteikta tipa, kā to dara citas valstis, ka piem. Zvie-
drija, Norvēģija, Dānija un citi. Sevišķos noteiku-
mos zvejniekiem būtu piešķirama tiesība prasīt no
zem ūdens atstāto vēlāk izzvejoto koku īpašnieka
visu zaudējumu atlīdzību par saplosītiem tīkliem.
Tas tādēļ, ka koku pludinātāji neizpilda noteikumus
par koku plūdināšanu un tā saplosa zvejniekiem tīk-
lus. Nepieciešami ir paredzēt civilprocesa likuma
paātrinātu kārtību, kādā vajadzētu izšķirt zvejnieku
prasības par sabrauktiem tīkliem un citiemzaudeju-
miem. Ja šāda kārtība nav likumā paredzēta, zvej-
nieki ir bezspēcīgi piedzīt kaut kādu atlīdzību no ār-
zemju kuģiem un vispār no lielajiem kuģiem, kuri
ātri aizbrauc uz citām pilsētām, kur zvejnieki bez-
spēcīgi vērst pret tiem savas prasības._ Zvejnieku
arodnieciskā izglītība aizmirsta līdzšinēja dažādu
valdību darbībā. Tāds stāvoklis ir nenormāls. Lauk-
saimniecības skolu un mājturības skolu visādos vei-
dos mums ir ļoti daudz un lielas valsts muižas ar
visiem ienākumiem, kā ari lieli valsts pabalsti atvē-
lēti šim nolūkam. Kādēļ tad ari nevarētu piegriezt
ievērību zvejniecības skolām un zvejnieku arodnie-
ciskai .izglītībai atvērt pārs, trīs skolu? Pērngad jau
šinī augstā namā man nācās runāt par šo jautājumu,
bet pagājušā gadā šinī virzienā nav nekas sevišķs
darīts, atskaitot nedaudzus kursus, kas noturēti zvej-
nieku zināšanu izplatīšanai. Man nav iespējams šinī
vietā runāt par visiem mazākiem zvejniecības jautā-
jumiem. Par tiem jau ari ir runāts gan ar valdības
priekšstāvjiem, gan budžeta komisijā. Es te piemi-
nēju tikai pašus galvenos jautājumus, kuriem jāpie-
griež valdības vērība pirmā kārtā. Atgriežoties pie
lauksaimniecības stāvokļa uzlabošanas jūrmalas jos-
lā, lai man beidzot būtu atļauts uz_ brītiņu piegriezt
augstā nama un valdības vērību jūras meslu, juras
sūnu izmantošanai. Tas ari ir liels jautājums. Tam,
kas būs daudz maz iepazinies ar lauksaimniecību
jūrmalas joslā, būs ari labi zināms, ka jūrmalas smilts
zemi var gandrīz vienīgi apmēslot tikai ar šo juras
izmesto sūnu, kas ir tik derīgs mēslošanas līdzeklis
kā rets kāds cits. Tādēļ jūrmalas zvejnieki un lauk-
saimnieki brauc tālus gabalus pakaļ_ šim dārgajam
mēslošanas līdzeklim uz tā piestāšanās vietām, piem.
pieLiepājas moliem. Šo vislabāko līdzekli lauksaim-
niecības pacelšanai jūra dod bez maksas liela dau-
dzumā. Tikai ir vajadzīgi zināmi līdzekļi, lai varētu
no jūraskrasta iebūvēt jūrā sevišķus molus, kur šīm
sūnām piestāties. Jūrmalas iedzīvotāji pēdējā laikā
ir griezušies pie zemkopības ministrijas un attiecī-
gām iestādēm ar lūgumu sniegt pabalstus šim nolū-
kam, lai varētu lauksaimniecības ražu pacelt šinīs
jūrmalas apgabalos. Man ir bijis iespējams pārlieci-
nāties, ka tur, kur agrāk krievu valdības laikā bijuši
kādi tilti, vai moli no krasta jūrā, aiz kuriem varēja
piestāties jūras sūnas, tur bijuši lieli, plaši lauki, kas
apmēsloti ar šiem jūras mēsliem snieguši varenu
ražu. Tagad visi šie lauki ir atlaisti, atmatā, tādēļ,
ka zvejnieki un apkārtējie iedzīvotāji vairs nevar
dabūt jūras mēslus pietiekošā daudzumā. Tiem nav
kur piestāties. Jauni akmeņu aizžogojumi neprasītu
no valdības daudz līdzekļu, tikai šim svarīgam jautā-
jumam jāpiegriež attiecīgā vērība. Vietējie iedzīvo-
tāji grib nākt valdībai pretim ari ar savu darba spēku.
Tādā ceļā varētu plašos jūrmalas apgabalos pacelt
lauku ražu un iedzīvotāju labklājību ievērojamā aug-
stumā. Izdevumi un darbs atmaksātos simtkārtīgi.
Es gribu vēl brītiņu pakavēties pie Lindiņa kunga
aizrādījuma, attiecībā uz zemes koroborēšanas jau-
tājumu. Bez šaubām, Lindiņa kungs gribēja šo jau-
tājumu paātrināt un savā runā izteica asus pārme-
tumus zemkopības ministrim ar nolūku, lai valdība
spertu visus nepieciešamos soļus un paātrinātu šo
darbu, pēc kura sauc no visām pusēm mūsu jaun-

17



515 Latvijas Republikas Saeimas V. s e s i j a s 15. s ē d e 1924. g a d a 22. m a i j ā. 516

saimnieki un ari Latgale. Taču man jāaizrāda, ka
šis koroboracijas jautājums nav bijis līdz šim_ atka-
rīgs no zemkopības resora vadītāja. Mēs zinām, ka
koroboracijas likumā bij teikts, ka jāizdod instruk-
cija, kādā kārtā notiks ķoroborešana, kādā kārta no-
slēgs izpirkšanas aktus. Šo instrukciju izstrādāja
tieslietu ministrija, sazinoties ar zemkopības mini-
striju. Šis lielais darbs, kas bij ļoti sīki un pamatīgi
jāpārdomā, veikts tikai šinī pavasarī. Zemkopības
ministrija deva savu atsauksmi visdrīzākā laika un
pēc tam instrukcija nodrukāta «Valdības Vēstnesī"
un izsūtīta visām attiecīgām iestādēm. Koroborē-
šanas darbs prasa, bez šaubām, lielus līdzekļus bu-
džetā. Šos līdzekļus budžeta komisija varēja atvē-
lēt tikai šā gada budžetā. Vispirms valdība prasīja
līdzekļus kādiem 600 reģistriem, kur_ ierakstīt jaun-
saimniecības. Tā tad darbs neatkarājas no zemko-
pības resora vadītāja, tas atkarājas no tīri technis-
kiem un finansieliem apstākļiem. Kas gan nebūtu
gribējis, lai visas jaunsaimniecības jo ātri korobo-
rētu, bet, kā redzam, bija šķēršļi, kas bij atkarīgi vis-
pār no citu resoru darbības. Tieslietu ministrija, bez
šaubām, ari šodarbu steidzināja, bet tas ir liels darbs,
apdomīgi darāms,kas savukārt stāv atkarībā no vēr-
tēšanas komisijas darbības. Šinīs dienās ir ari iz-
sludināti vērtēšanas komisijas darbības rezultāti un
tikai nu var rakstīt līgumos izpirkšanas sumas un
iesākt koroborēšanu. Bez šaubām šo darbu zemes
grāmatu nodaļas veiks ar lielu steigu. Ir paredzēts
jaunu darbinieku štats un viņu atalgojums mūsu bu-
džetā. Tā tad šai gadījumā nebūtu jāizsaka zemko-
pības ministrim vienam pašam kādi pārmetumi. Vis-
pāri jāatzīst, ka apstākļi ir bijuši par cēloni, ka šo
lielo darbu nevarēja veikt tik ātri, kā to prasa jaun-
saimnieki. Turpmāk darbi ies daudz ātrāk. Par
pašu zemkopības ministrijas budžetu vispāri jāsaka,
ka tas ir tā sastādīts, kā to atļāva valsts līdzekļi.
Budžeta komisijai vairs nebij iespējams paplašināt
zemkopības ministrijas budžetu ar vēl lielākām su-
mām un tāpēc šis budžets ir tikai jāpieņem tāds,kāds
viņš budžeta komisijā pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

Arv- Kalniņš (demokrātiskais centrs): Kā jau
atzīmēju vispārējās debatēs, visa mūsu valsts dzīve

"Vfe arvienu vairāk un vairāk ieiet normālās sliedēs. Tas
./?. ' novērojams mūsu budžeta visumā un to pašu mēs

redzam ari pie zemkopības ministrijas budžeta. Ie-
priekšējos budžeta gados ministrija bij spiesta veikt
visus darbus bez izņēmuma, kuros bija ieinteresēti
mūsu lauksaimnieki. Tas bija nedabīgi. Visur citur
attiecīgie darbi ir sadalīti starp vairākiem resoriem
un tagad, šogad, ari mēs sākam ievest šo jaunokār-
tību, kas ir tikai apsveicami. Lielu daļu no tā dar-
ba, ko agrāk veica zemkopības ministrija tagad veic
citi resori: zemes banka, līdz zināmam mēram ari
finansu ministrija, dažās nozarēs pašvaldības iestā-
des un lielā mērā tīri privātas un ari uz kooperatī-
viem pamatiem nodibinātas organizācijas. Tādēļ
nevar ta salīdzināt zemkopības ministrijas budžetu
no dažādiem gadiem, kā to salīdzināja kādi no ie-
priekšējiem runātājiem pievezdami datus par zem-
kopības ministriju un lauksaimniecības departamentu
no dažādiem gadiem un nākdami pie slēdziena, ka to
budžets par tik un tik procentiem mazāks un, tā tad,
zemkopjiem valsts tagad dod mazāk. Jāredz visas
nozares, visi resori, kas atbalsta mūsu lauksaim-
niekus un ja tādā kārtā pilnīgi objektīvi novērtēsim
stāvokli, tad nāksim pie pavisam' citāda slēdziena.

Zemkopības ministrijā stāvoklis uzlabojies
pirmkārt mežsaimniecībā: mežu atjaunošana pavai-
rota, tiek vairāk darīts meliorācijas ziņā, mežu ma-
teriālu izsniegšanas noteikumi ir uzlaboti un ja vēl

ir kādi lielāki trūkumi palikuši, tad jau ir ne tik
daudz vairs mežu resora vainas pēc, bet gan vai nu
tie -'/saukti no vispārējiem mūsu saimnieciskās dzī-
ves trūkumiem, vai ari rodas maza personāla dēļ,
kurš pie mums ir daudz mazāks kā citur un tādēļ ari
mēs nevaram veikt pietiekoši labi to lielo darbu, kas
jāveic sevišķi sakarā ar būvkoku izsniegšanu un
citām mūsu ārkārtējām vajadzībām, Palīdzība lauk-
saimniekiem ari no mežu departamenta puses vairo-
jusies, jo mežu materiāli tiek tagad izsniegti visumā
kārtīgāki kā agrāk. No lauksaimnieku interešu vie-
dokļa šo budžetu apskatot tas pats jāsaka ari par
lauksaimniecības departamentu. Kaut gan še aiz
pārpratuma tika aizrādīts, ka lauksaimnieki pēc šī
budžeta dabūšot mazāk. Es jau vispārējās debatēs
aizrādīju, ka kopsumā viņi drīzāk dabūs tos pašus
pabalstus kā agrāk, ja pat ne vairāk, ja mēs ierēķi-
nām to, ko viņi manto no. bezprocenta un zema pro-
centa aizdevumiem, kuri ar katru gadu tiek stipri
pavairoti un šogad šīm vajadzībām ir nozīmēts vai-
rāk par pusmiljardu rubļu. Tādēļ teikt, ka lauk-
saimniecības veicināšana ir mazinājusies, būtu ne-
vietā, kaut gan ari es piekrītu tam, ka daži strīpoju-
mi, kas izdarīti, ir izdarīti nevietā un tos vajadzētu
restaurēt. Pārmetumi budžeta komisijai, kas te tika
taisīti pat no tīri šauri saprasta lauksaimnieciska
viedokļa pa lielākai daļai tomēr nav pamatoti, pie-
mēram strīpojums izdevuma «Ražas un tirgi" turpi-
nāšanai. Attiecīgais izdevums varbūt nav pilnīgi
lieks; ja mēs būtu bagātāka zeme, mēs sev to varē-
tu atļauties, bet tā katrā ziņā nav tāda vajadzība, bez
kuras mēs nevaram iztikt, jo attiecīgās ziņas tiek
drukātas ari citos mūsu žurnālos un laikrakstos gan-
drīz tikpat pilnīgi. Tāpēc dot veselu miljonu rubļu
šādai vajadzībai nezin vai bij tik sevišķi vajadzīgs.
Tāpat daži citi strīpojumi pie mūsu apstākļiem bij
pilnīgi vietā. Ari pārmetumi zemkopības ministri-
jai,kas tika taisīti, ir līdz zināmam mēram nedibināti.
Šī ministrija, tāpat kā visas citas, nav visu varena,
kas var izvest visu, kas viņai nāk prātā. Visi pār-
metumi, kas tika taisīti attiecībā uz agrāro reformu,
kā es jau aizrādīju vispārējās debatēs, nav attieci-
nāmi uz ministriju vien, bet attiecināmi pirmā kārtā
uz centrālo zemes ierīcības komiteju. Tā ir autonoma
iestāde, kurā majoritāte ir tagadējās valdības opo-
zīcijas partijām un šos pārmetumus vērst pret mini-
striju ir nevietā. Tad pārmetumi, kas tika taisīti
par agronomiskās palīdzības sumu izlietošanu, ari ir
nevietā, jo paši lauksaimnieki no visplašākiem Lat-
vijas apgabaliem ir pret agronomiskās palīdzības
monopolizēšanu, kuru cenšas sasniegt dažas gru-
pas un kura nav izvedama mūsu apstākļos, nav sa-
skaņota ar agronomiskās palīdzības vēsturisko at-
tīstību Latvijā. Saskaņošanos starp dažādām orga-
nizācijām var saniegt ari citādi un no svara ir tikai
tas, lai noteikumi priekš visām šīm organizācijām ir
vienādi. Ja tas ir tā, tad nevar būt runa par kaut
kādu netaisnību, kas tiek nodarīta vienai vai otrai
organizācijai. Šīm organizācijām vajaga, kā tas
ari paredzēts pastāvošos noteikumos, no vietējiem
hdzekhem pielikt klāt pie valsts pabalstiem to pašu
I rocentu un tas ir tas svarīgākais. Tāpēc ari šis
pārmetums nav vietā. Attiecībā uz aizrādījumu,
kas tika taisīts par to, ka lauksaimniecības departa-
ments būtu ari pēc būtības likvidēts un nevarēšot
tik labi strādāt kā līdz šim, var teikt tikai to, ka ne-
viens-no tiem darbiem, kurus departaments līdz šim
ir veicis, netiek samazināts. Departamenta darbība
pēc būtības netiek sašaurināta. Bet jāatzīst un jā-
piekrīt tam, ka lauksaimniecības 'departaments pēc
saviem štatiem bija pārspīlēti plašs, gandrīz varētu
teikt, uzpūsts, ja mēs tā štatus salīdzinām ar citu
valstu štatiem. Nevienā valstī, kuras atrodas līdzī-
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gosar mums apstākļos, ne Dānijā, ne Somija, ne Ho-
landē, nav tik lieli štati lauksaimniecības departa-
mentā, kā bij pie mums. Teikt, ka caur lauksaimnie-
cības departamenta apvienošanu ar zemju departa-
mentu lauksaimniekiem nebūs vairs tas pretimnāk-
šanas, kāda bija agrāk, ari nav vieta, jo pec ma-
nas pārliecības zemju departaments nekad nav bi-
jis tālāk mūsu lauksaimniekiem, viņš drīzāk ir bijis
tuvāks un varbūt ir vel vairāk gādājis par lauksaim-
niekiem nekā lauksaimniecības departaments. _ Vis-
maz apgalvot, ka viņš ir_ sliktāks, bez kaut kādiem
pierādījumiem, nav vietā. Bez apvienošanas, ne-
kaitējot darba ražīgumam, nevarēja izvest tādu šta-
tu samazināšanu, kādu tagad var izvest un nav vieta
šeit atzīmēt tās baumas, ka apvienošana notiekot ti-
kai tamdēļ, lai likvidētu tagadējo departamenta di-
rektoru Skubina kungu. Skubina kungu var likvi-
dēt ari bez kaut kādu departamentu apvienošanas,
jokatram, jādomā, ir skaidrs, ka nevar tak tādu ie-
stāžu direktors, kuram pašam ir darīšana ar lauk-
saimniecības departamentu, būt par šī departamenta
direktoru, ka nevar . Konzuma" un lauksaimniecības
departamenta direktora amatus savienot. Ari uz
mūsu civillikumu pamata Skubina kungu var likvidēt
kurā katrā acumirklī. Lietderība prasa abu departa-
mentu apvienošanu un nav gandrīz nevienas tādas
valsts, vismaz man tāda nav zināma, kur lauksaim-
niecības un zemkopības lietas būtu sadalītas divos
departamentos. Abiem šiem departamentiem ari ta-
gad ir daudz kopēja un viņus apvienojot, pārraudzību
par lauksaimniecības lietām uz vietām var nodot vie-
niem un tiem pašiem darbiniekiem. Tagad ir ap-
riņķu agronomi, ir apriņķu zemju inspektori — tie
itin labi varētu būt vienas un tās pašas personas,
tie visi ir agronomi un varētu veikt kā vienu, tā otru
darbu. Ministrijas satversmes, ar_ kurām ari šos
jautājumus varētu nokārtot, drīzumā nenāks uz die-
nas kārtības, un tādēļ apvienošana bija jāizdara tagad

budžeta kārtībā. Ietaupīts caur to tiek vismaz 3 mil-
joni rubļu katru gadu un tā nav tāda suma

^
parkuru

nemaz nav vērts pat runāt. Tik bagāti mes vel ne-
esam! Zemju departaments ari caur šo apvienoša-
nu necietīs. Pēc visu atbildīgāko zemju departa-
menta darbinieku domām apvienošana pie labas gri-
bas bij iespējama un izvedama jau tagad. Ka jau
tas no iepriekšējiem runātājiem, kurš sevišķi kriti-
zēja šo apvienošanu, pats aizrādīja, tad

^
agrāras re-

formas izvešana iet uz beigām" un tādēļ ari par šo
apvienošanu tagad var runāt. Lielākais defekts,
kuru es varētu atzīmēt zemkopības ministrijas bu-
džetā, ir tas, ka strīpoti daži no tiem pabalstiem, kū-
ļi nāk par labu un kuri ir vajadzīgi

^
vistrucīgakiem

mūsu lauksaimniekiem, galvenā kārtā taisni jaun-
saimniekiem un pie tam vēl vistrūcīgākos mūsu apga-
balos. Sevišķi sāpīgi sajūtama mašinu koplietošanas
punktu pabalstu strīpošana. ari kaut nelieli pabalsti
sugas lopiem un dažām citām vajadzībām būtu vel
vajadzīgi. Ja vēl kaut kā var iztikt ar mūsu
vietējiem lopiem, tad mašinu koplietošanas punkti
ir katrā ziņā sevišķi vajadzīgi. Lai budžeta
komisija šo jautājumu varētu jau laikus apspriest,
tad kaut gan tā nāk ārkārtējā budžetā, priekš-
likumu par sumas atjaunošanu iesniedzu jau
tagad un palieku cerībā, ka augstais nams to
pieņems un valdība to izlietos, ' pirmā kārtā
tādos rajonos, kā Kurzemē un Latgalē, kur šo mašinu
koplietošanas punktu gandrīz nemaz nav. Ar šo un
varbūt vēl ari dažiem citiem sīkākiem pārlaboju-
miem ministrijas budžets mūsu apstākļos ir pavisam
pieņēmīgs. Tādēļ nav ari nekāda pamata, pēc ma-
nām domām, nevienam, kas atzīst un aizstāv zem-
kopju intereses, balsot pret šo budžetu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieteikušies vēl
vairāki runātāji. Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Nākošā sēde rīt, pulk-
sten 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.50 vakarā.)

V. sesijas 16. sēde 1924. gada 23. maija.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.

Dienas kārtībā prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Prezidijam iesniedzis lūgumu deputāts Morics
piešķirt viņam atvaļinājumu no 27. maija līdz 3. jū-
lijam ceļojumam uz ārzemēm uz starptautisko arod-
biedrību savienības valdes sēdi-kongresu. Prezidijs

piekrīt Šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atva-
ļinājums skaitās par piešķirtu. Tālāk prezidijam
iesniedzis lūgumu Kviesis atvēlēt viņam atvaļināju-
mu braukšanai uz ārzemēm veseļošanās nolūkā,
skaitot no š. g. 2. jūnija līdz 30. jūlijam. Prezidijs
piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atva-
ļinājums skaitās par piešķirtu. Nākošais dienas
kārtības punkts — valsts b u d ž e t s. Referents
Jānis Vesmanis. Turpināsies debates pie X. daļas
Vārds Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Deputātu kungi [ Apspriežot z^&a^&s^tsmis^ias
budžetu es runāšu atsevišķi par viņas politisko un
saimniecisko darbību. Izdevumos es nekur neredzu
minētu to koku materiāla vērtību, ko izsniedz izpo-
stīto apgabalu atjaunošanai, jaunsaimniecību apbū-
vešanai un vecsahnniecību atjaunošanai. Cik es zinu,
tad zemkopības ministrs ir prasījis, lai šo sumu uz-
radītu, bet nav ticis paklausīts. Šī atklātība jārēķina
viņam par lielu plusu. Jau pie pagājušā gada bu-
džeta es noradīju uz šo nepareizību. Vai tad nav
vienalga, vai mēs pārdodam savu mežu kādam tir-
gotajam un saņemto naudu nododam lauksaimniecī-
bai pabalstu un aizdevumu veidā, jeb vai mēs izsnie-
dzam lauksaimniekiem kokus no kājas par tādām
cenām, kas patiesībā līdzinās atdāvāšanai? Pirmā

*) Runātāja atreferējums.'
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gadījumā izdevumi precizi noteikti mūsu budžeta,
bet otrā gadījumā mēs neredzam no tiem ne pēdu.

Mežs ir mūsu vienīgais drošais kapitāls, uz kuru
mēs varam rēķināties, un to mēs izšķērdējam, nemaz
skaidri nepārredzēdami, ko mēs darām._ Man iebil-
dīs, ka izsniedzot lauksaimniecībai būvmateriālu,
mēs nesamazinām savu kapitālu, jo ar saimniecību
apbūvēšanu tiek radītas jaunas vērtības. Atzīstot,
ka izpostīto apgabalu atjaunošana rada jaunas vēr-
tības, tomēr attiecībā uz jaunsaimniecību uzbūvi
jaunu vērtību radīšana stingri apstrīdama. Vairāk
dienu garās debatēs agrarkomisijā noskaidrojās, ka
liels jaunsaimniecību procents galu galā izrādīsies
par dzīves nespējīgu. Par šī procenta lielumu vēl
nav vienis pratis, bet zem 25% šie pravietojumi ne-
noslīd. Zemnieku savienība atklāti runā par to, ka
jaunās sīksaimniecības apvienošoties par dzīves spē-
jīgām, vidējām, varbūt ari lielsaimnecībām. Sociāl-
demokrātiem atkal citi plāni attiecībā uz jaunsaim-
niecībām in petto — varbūt komunālus uzņēmumus
vai ko līdzīgu. Un tomēr jūs visi turaties pie viena
lozunga: «Jaunsaimniecības vajaga apbūvēt." Vai
tas nav nonsens. Vai šādu rīcību var nosaukt par
saimnieciski attaisnojumu?! Mēs izdodam miljardus
jaunsaimniecību apbūvei, labi zinādami, ka liels pro-
cents no tām izrādīsies par dzīves nespējīgām un
apvienosies lielākās saimniecības vienībās. Ko tad
nu darīs ar nevajadzīgi uzbūvētām ēkām? Ja tās
noārdīs un pārvērtīs malkā, tad tas iznāks stipri
dārgi.

Vienas jaunsaimniecības apbūvi lauksaimniecī-
bas ministrijā vērtē uz 600.000 rubļu. Pieņemsim
izdevumi skaidrā naudā sniedzas līdz 300.000 rubļu
un ka no visām jaunsaimniecībām tikai 25% izrādī-
sies par dzīves nespējīgām un pārvērtīsies lielākās
saimniecības, jau tad mēs dabūjam fantastiskus skait-
ļus vairāku miljardu rubļu apmērā, kurus mēs būsim
izsvieduši pa logu ārā. Šāds solis apzīmē ne tikai
neatbildīgu valsts līdzekļu izšķiešanu, bet agri vai
veļu tas novedīs pie pilnīgas mūsu mežu izpostīša-
nas un sakarā ar to novedīs pie nepārredzamām
saimnieciskam sekām. Visu šīs situācijas smagumu
un draudošas briesmas mums noslēpj budžets neuz-
rādīdams so kapitāla patēriņu un apzinīgi cenzda-
mies noslēpt mums šīs draudošās briesmas. Cjk
lielas ir šīs briesmas, to es jums gribu rādīt ar dažu
skaitļu palīdzību.

1921. gadā eksportētas 80 miljoni kub. pēdas,
1922. gada — 120 miljoni kub. kedas un 1923. gadā
— 150 miljoni kub. pēdas. Tai pašā laika sprīdī jaun-
saimnieki un izpostītie apgabali dabūjuši 86 miljoni
kub. pēdas un vecsaimnieki 15 miljoni kub. pēdas.
Ta tad kopā pagājušos trīs gados, nerēķinot tekošās
iedzīvotāju vajadzības pēc malkas un būvmateriāla,
mes esam izcirtusi savos mežos 451.000.000kub, pē-
das būvmateriālu. Gada pieaugums visos valsts me-
žos kopa iztaisa gadā_ 96.300.000 kub. pēdas. Tā
tad pēdējos 3 gados mēs esam paņēmuši no saviem
mežiem vienīgi būvmateriālos gandrīz divreizēju
pieauguma daudzumu. Ja nu mēs ievērojam, ka no
normāla gada pieauguma tikai apmēram 30% der
būvmateriālam, tad katram būs skaidrs mūsu mežu
katastrofālais stāvoklis, jo milzīgas platības katru
gadujaizcert, lai dabūtu tādu daudzumu eksporta
un būvmateriāla. Saskaņā ar mūsu mežu pieaugu-
mu mes varētu izcirst katru gadu apmēram 15.000
hektāru un dabūt tāda kārtā 96.300.000 kub. pēdas,
jeb 400.000 kub.asis, no kurām 30%, jeb 28.890.000
kub. pēdas varētu izmantot ka būvmateriālu. Bet
ko nu paredz mūsu budžets un budžeta neietilpsto-
šais meža departamenta saimniecības plāns? Kārtē-
jos ienākumos, kas bāzējas uz mežu izmantošanas

saimnieciska plāna, mēs atrodam 757.000.000 rubļu
lielu sumu, un ārkārtējos ienākumos, ārpus saimnie-
cības plāna, 200.525.000 rubļu, pie kam vēl nāk klāt
ienākums pēc jau apstiprināta izciršanas plāna —
42.550.000 rubļu. Kopā saņemot, mēs redzam, ka
budžets paredz ieņemt no mežiem gandrīz
1.000.000.000 rubļu, kas ļoti tuvu stāv visam gada
pieaugumam. Tik tālu budžets dod mums ieskatu
mūsu saimniecībā, bet viņš noklusē mums, kāda
platība jāizcērt, lai realizētu šo eksporta koku dau-
dzumu, tāpat viņš noklusē, kāds koku daudzums jā-
ņem no mežiem, lai apmierinātu jaunsaimnieku un
izpostīto apgabalu prasības. Pārskatu mēs manto-
jam no datiem, kurus mēs atrodam presē. Tur mēs
lasām, ka nākošā gadā jāizcērt 35.000 hektāru, lai
dabūtu apm. 200.000.000 kub. pēdas. Tas nozīmē,
ka tiek atzīts, ka mēs paņemsim no mūsu mežiem
2 k reiz vairāk par mūsu mežu ikgadējo pieaugumu.

Vai mēs vispār varam vairs rēķināties ar
96.300.000 kub. pēdu lielu pieaugumu gadā? Tas
man jāapstrīd, jo produktīvā mežu platība pēdējos
gados, izcērtot gadā vairāk nekā 3 kārtīgu gada pie-
augumu, pamazināta par 135.000 hektāriem, labākā
un vērtīgākā daļā, neradot caur normālu apsēšanu
ekvivalentu. Tikai nedaudzi tūkstoši hektāru ir no-
līsti un par jaunu apsēti; pārējā izcirtumu daļa at-
stāta Dieva ziņā. Ko paredz budžets, lai laboto šos
pagātnes un tagadnes grēkus? Visiem mežu atjau-
nošanas darbiem paredzēti veseli 180.000 latu. Tas
izklausās pēc slikta joka, ja tālāk mežu departamenta
ārkārtējos izdevumos mēs atrodam 73.000 latu mē-
beļu un instrumentu iegādāšanai, likvidētas valsts
mežu ekspluatācijas pārvaldes sarežģīto rēķinu no-
kārtošanai 39.838 latu un mazsaimniekiem piešķi-
ramo mežu novērtēšanai 75.000 latu. Mazsaimnieku
mežu novērtēšanu, ērtas mēbeles ierēdņiem un sa-
režģītu rēķinu noskaidrošanu mēs nostādām līdzās
mūsu nopostīto mežu atjaunošanai.

Es gribētu aizrādīt vēl uz vienu smagu aprēķinā-
šanaskļūdu pie mūsu mežos uzkrātā kapitāla novēr-
tēšanas, lai jums parādītu, kā patiesībā ir ar to avotu,
no kā mēs esam paraduši ar aizvērtām acīm smelt
sumas, kuras mums atļauj sabalansēt mūsu budžetu.

Katrs, kam ir bijusi darīšana ar mežu ekspluatā-
ciju, zin, ka kāda meža gabala vērtība neatkarājas
vienīgi no viņa sastāva, bet izcilus mērā no tam, vai
ir laba transporta iespēja. Ja kāds meža gabals at-
rodas 5 verstes no transporta ceļa (upes vai dzelz-
ceļa) un viņa vērtība līdzinās X, tad līdzīgs meža ga-
bals, kurš ir 10 verstes tālāk no transporta ceļiem,
nebūs pat % X vērts. Transportam mazinoties vēr-
tība krīt tik ātri, ka drīz vien var sasniegt robežu,
kur eksporta preces pārdošanas vērtība ir līdzīga
nullei. Saprotams, ka mūsu mežos pēdējā laikā koki
cirsti tur, kur par tiem varēja dabūt vislielāko cenu,
t i. transporta ceļu tuvumā. Bet tagad jau mēs re-
dzam, ka pārdodamie gabali gadu pa gadam no Šiem
transporta ceļiem attālinās.

Ja nu mēs gribēsim no mūsu mežu pārdošanas
realizēt to pašu sumu kā līdz šim, lai sabalansētu
valsts budžetu, un paredzamā nākotnē tas mums vēl
būs jādara, tad drīz vien mēs ik gadus ar 15.000hek-
tāru lielu izcirtumu neiztiksim, lai realizētu par eks-
porta kokiem vajadzīgomiljardu rubļu, bet mums būs
jāizcērt mūsu pārdodamie mežu gabali ātri pieau-
gošā progresijā. Vienīgais glābiņš, kas mūs vēl va-
rētu paglābt no sabrukuma, ir bojā iešanai nolemto
mazo jaunsaimniecību veltīgās apbūves pārtrauk-
šana un intensīva, paātrināta nocirsto mežu gabalu
atjaunošana. Bet abas šīs elementārās prasības ne-
ievēro ne budžets, ne mežu departamenta saimniecī-
bas plāns pietiekošā mērā. Kā atvainojumu klibo-
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jošai mežu atjaunošanai mežu departaments uzdod
pietiekoši izglītota personāla trūkumu. Šo aizbil-
dināšanos es nevaru atzīt, jo pie mums zemē ir pie-
tiekoši daudz izglītotu mežsaimniecības darbinieku,
daudz ari ar augstskolas izglītību, bet viņi nav
valsts dienestā, jo tie ir sveštautieši. Pieņemiet
valsts dienestā mūsu vecos mežsaimniecību ierēd-
ņus, kuri pazīst mūsu mežus un tad par ierēdņu trū-
kumu nebūs jāsūdzas. Bet tik ilgi, kamēr jūs sprie-
dīsiet par ierēdņa derīgumu pēc viņa tautības, tik
ilgi šie darbi mežu departamentā netiks pietiekoši
labi padarīti.

Līdz ar to es esmu nonācis pie tās politikas,
kas valda mūsu zemkopības ministrijā. Sevišķi šai
ziņā jāgriežas pret zemju departamenta darbību,
kurā vēl arvien liekas vaidam Lindiņa kunga gars.
Bet varbūt tas nemaz nebija Lindiņa kungs, bet ma-
zāki tumši spēki, kuri aiz kulisēm bij un ir vēl ta-
gad galvenie darītāji? Liekas, gandrīz, ka tas tā
būtu bijis, jo ari pēc Lindiņa kunga aiziešanas viss
ir palicis tāpat un maz kas grozījies. Kas izlaupī-
tiem muižu īpašniekiem vēl bija palicis, to viņiem
atņēma ar piemērotu instrukciju maiņu, vai ar to
patvaļīgu tulkošanu. Tagad muižu īpašniekiem ne-
pieder vairs nekādas dzirnavas, ne ķieģeļu ceplis,
vispār gandrīz neviena lauku rūpniecības iestāde.
Ir izgudrota sevišķa sistēma, lai atņemot muižu
īpašniekiem agrāk piešķirtās rūpniecības iestādes,
varētu slēpties aiz taisnības maskas. Centrālā ze-
mes ierīcības komiteja sūdz senātam par nelikumīgu
rūpniecības iestādes atstāšanu un lauksaimniecības
ministrija, kā apsūdzētais, nožēlodams atzīst savu
pārskatīšanos, pēc kam senāta administratīvā no-
daļa iznes savu taisnīgo spriedumu un atņem liku-
mīgam īpašniekam viņam jau vienreiz piešķirto īpa-
šumu, ar ko šī komēdija dabū savu cienīgo noslē-
gumu.

Mēs cerējām, kad nu beidzot reiz zemju depar-
tamentā iestāsies taisnības un likumības apstākli, un
ari mēs, muižu īpašnieki, sveštautieši, varēsim uz-
elpot, bet es redzu, ka esmu pārskatījies un ka tik
ilgi, kamēr mēs vēl kaut ko saucam par savu, ne-
tiksim pasargāti no aplaupīšanas. Kā jau es minē-
ju, tur, kur lieta grozās ap sveštautiešu īpašumu,
centrālā zemes ierīcības komiteja iet roku rokā ar
zemju departamentu, vai nu runa ir par kādām
dzirnavām uz laukiem, vai par vasarnīcu jūrmalā,
vai par kādas muižas neatsavināmās daļas apcirp-
šanu, vai par zemes gabala noņemšanu kādam vācu
zemniekam, vienmēr abas šīs iestādes ir līdzbiedri.
Ir laiks ienest šeit radikālu pārgrozību, kas dotu ie-
spēju griezt par labu līdz šim nodarītās netaisnības.
Līdz šim mēs neredzam nopietnu gribu šādai pār-
grozībai un tāpēc ari zemkopības resors kā tāds ne-
var rēķināties ar to, ka rnēs balsosim par viņa bu-
džetu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupavn
Rubulim.

.OvA? J. Rubulis (Latgales darba partija): Augstigo-
X/ dātie deputātu kungi! Mēs bieži esam dzirdējuši

: q un dzirdam vēl arvienu, ka mūsu valsts saimnie-
ciskais stiprums un pamats ir mūsu lauksaimniecība.
Bet katram mums ir zināms, ka lauksaimniecība pie
mums vispār vēl atrodas diezgan grūtos un nelao-
vēlīgos apstākļos. It sevišķi pēdējā gadā, tekoša
gadā apstākļi ir kļuvuši vēl ļaunāki un vēl kļūmīgā-
ki nekā līdz šim. Bieži vien mēs bažījamies par to,
ka mūsu lauksaimnieciskā kultūra un lauksaimnieku
kulturelais stāvoklis ir tik zems, ka samēra ar Va-
kareiropas valstīm tas nebūtu ciešams. Sevišķi da-
žās atsevišķās valsts daļās tar ir vēl ļaunāks, samē-
rā ar valsts pārējām daļām. Bet katram ir zināms,
ka lai šo drūmo stāvokli izlabotu, ir nepieciešami lī-

dzekļi. Budžeta komisija, pieņemdama zemkopības
ministrijas budžetu, dažiem posteņiem līdzekļus tik
stipri apcirpusi, pat dažus nostrīpojusi, vai ari pārne-
suši tos uz kreditdepartamentu ar norādījumu, ka
tās sumas tiks izsniegtas aizdevumu veidā, nevis tā
kā līdz šim tas bija, kad zināmas sumas tika asignē-
tas un izsniegtas tikai kā pabalsti. Ar šādu kreditu
nostrīpošanu, man liekas, ka stāvoklis turpmāk var
kļūt vēl ļaunāks un vēl grūtāks. Pie šī jautājuma es
ilgi neuzkavēšos, to es sīkāki apskatīšu turpmāk.
Otrkārt, zemkopības ministrijas budžeta sastādīša-
na, man liekas, visā visumā ir jāuzskata par pārāk
neracionālu un nevienādu. Budžeta posteņos pare-
dzētie līdzekļi nav sadalīti tā, lai tiktu izlietoti pro-
porcionāli visām valsts sastāvdaļām. Te es īsuma
pievedīšu dažus skaitļus par tām sumām, kādas,bu-
džeta projektā atrodam. Man jāsaka, ka zemkopī-
bas ministrija, sastādīdama budžeta projektu, ir gal-
venam kārtām veltījusi visus kreditus lauksaimnie-
cības kultūras veicināšanai, dažādiem kursiem, kuri
tika sarīkoti un tiek sarīkoti, literatūras izdošanai,
kā ari daždažāda veida saimniecisku pasākumu veici-
nāšanai Rīgā. Visi šie pasākumi ir galvenā kārtā kon-
centrēti Rīgā. Vispirms es apstāšos pie tā, ka mūsu
budžeta komisija šogad ir nostrīpojusi visus būvnie-
cībai paredzētos kreditus, kādi līdz šim par pēdē-
jiem 3 gadiem ik gadus tika asignēti. Šogad šīs su-
mas ir gandrīz visā visumā nostrīpotas un atstāti
tikai 5500 lati, pie kam šī suma ir nodota kreditde-
partamentam, kurš šīs sumas neizsniegs kā pabal-
stus, bet izsniegs tikai aizdevumu veidā un vienīgi
tikai paraugu plānu taisīšanai. Pagājušā gadā tur-
pretim tika paredzēti 350.000 rubļu šim postenim un
kredits, jāsaka gan, tika izlietots visā visumā tikai
vislielākām nepieciešamībām. Man jāsaka, ka būv-
niecības kultūras veicināšana ir nepieciešama, un
sevišķi tas sakāms attiecībā uz Latgali. Mums ne-
vajaga aizmirst, ka Latgalē visi sādžu saimnieki,
kuriem ir jāiziet uz viensētām un tādu, kuri patlaban
iziet, ir ap 90.000 saimnieku. Pieņemsim, ja nu ne
katram saimniekam, kas iziet uz viensētām, būs va-
jadzīgi būvmateriāli, tad vismaz pusei_ no tiem,
50% no šiem 90.000 saimnieku bez šaubām bus jā-
ceļ jaunas ēkas. Bet otrai pusei varbūt bus tikai
remontiem vajadzīgi būvmateriali. _ Kā jums, godā-
tie deputātu kungi, zināms, Latgalē ir ļoti maz me-
ža, samērā ar Kurzemi, bet tomēr vairāk tos izved
uz ārzemēm. Latgalē būvniecībai kā tādai nav ne-
kādu plašāku būvniecības noteikumu un starp zem-
niekiem ari tādi nav pazīstami un netiek izplatīti, ne-
runājot nemaz par ēku celšanu no ugunsdroša mate-
riāla, lai gan Latgalē varētu ķerties pie ugunsdrošu
ēku celšanas. Bet pateicoties tam, ka nav veicinā-
ta šīs nozares kultivēšana un ka netiek doti teclmiski
aizrādījumi un nekur nav sastopamitad saprotams
šī lieta neattīstās un par'ugunsdrošoēku celšanu nav
runas, neskatoties uz to, ka materiāli — māls, kaļķis,
akmens ir uz vietas dabūjami un gandrīz katram
savā saimniecībā atrodami, kur to nevajadzētu vest
no zināma attāluma, tomēr šī būvniecība Latgalē
netiek pašlaik izplatīta. Var būt diezin cik derīgi
projekti sastādīti šeit, bet tā kā krediti ir apcirpti
un pati propaganda šai lietai tik maz izplatīta, tad
šīs būves ari stāv uz vietas un liekas, tekošā gadā
ari nebūs labāki. Otrkārt, attiecībā uz Latgali, lai
kultūru kaut cik paceltu, lai lauksaimnieka stāvokli
labotu, ir vajadzīgs ari kredits, bet tas pats kredits
lauksaimniecības vidusskolas stipendijām budžeta
komisijā ticis nostrīpots, lai gan tas bij tikai 2000
latu un lai gan Latgalē pastāv viena vidusskola
lauksaimniecībā. Tagad tikai turīgie saimnieki var
sūtīt tur savus bērnus, bet vidējais Latgales zem-
nieks, kam ir piecas, sešas vai desmitas desetīnas

i
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zemes, nevar atļaut saviem bērniem skolu apmeklēt
un nevar baudīt agronomisko izglītību, jo tie paši
niecīgie pabalsti stipendijām budžeta komisija no-
strīpoti Es jau pirmīt minēju par neprātīgu sastā-
dīšanas veidu attiecībā uz Latgali budžeta projekta,
un tāpēc te pievedīšu vēl dažus piemērus par to.
Piemēram, par sarīkojamiem kursiem. Pec lauk-
saimniecības departamenta projekta tekošā gada ir
nodomāts, tāpat kā tas pagājušos gados tika darīts,
sarīkot dažādās nozares kursus, kopskaita ap 13 vai
15. Bet no šiem kursiem priekš Latgales ir diem-
žēl paredzēti tikai 3 kursi, t. i. lopu pārraudzības,
kopmoderniecības un mājturības kursi. Ar to visa
gādāšana par Latgales zemas kultūras pacelšanu ir
izsmelta, bet turpretī 10 tādi kursi tiek sarīkoti Rī-
gā Un pie tam daudz plašāki kursi, kurus es jums
šeit nolasīšu, kā — lauksaimniecības vakara kursi,
Rīgā, dārzkopības ziemas kursi Rīga, mājturības,
būvniecības kursi; būvniecība ir Latgale viena no
visnepieciešamākām, jo Kurzemē un Vidzemē lauk-
saimnieki, pateicoties tam, ka tur agrāra reforma
tika izvesta agrāk, ir jau daudz spējuši izbūvēties,
bet Latgalē vēl vietām nemaz nav izdalītas jausaim-
niecības un tāpat pāreja uz viensētām nav notikusi.
Pie tam jāsaka, ka lauksaimnieki, iziedami uz vien-
sētām, atrodas daudz sliktākā stāvoklī, daudz grū-
tākos apstākļos nekā kāds jaunsaimnieks. Tad vel —
linu brāķeru kursi, biškopības, augļu šķirošanas, olu
eksporta, gaļas eksporta, zirgu kaušanas u. c. kursi.
Pie tam ir viens ļaunums. Visi šie kursi ir galve-
nam kārtām paredzēti Rīgā. Es šaubos, vai īstie
lauksaimnieki, kuri uz vietām strādā, būs spējīgi ap-
meklēt visus kursus, kuri tiek sarīkoti Rīga. Man
liekas, ka lauksaimniekiem vieglāk būtu apmeklēt
kursus, ja tie būtu viņiem tuvumā nekā šeit Rīgā.
Ja kursus sarīko Rīgā, bet ne uz vietām, tad tie no-
der galvenam kārtām Rīgas iedzīvotājiem vai tuvāk
stāvošiem Rīgai, bet nevis tālāk dzīvojošiem lauk-
saimniekiem. Sevišķi jāsaka, latgaliešiem nav pa-
ciešams, ja pēc tā departamenta projekta, kuru Sku-
bina kungs ir paredzējis, tikai 3 kursi ir Latgale.

Jāsaka, ka šāda sadalīšana ir vairāk kā neparei-
za un viņa jāgroza, ja mēs atzīstam to, ka Latgales
stāvoklis ir bēdīgāks. Pats par sevi saprotams, ka
lai viņu labotu, tad tādi kursi, priekšlasījumi un tam-
līdzīgas kulturelās lietas sarīkojamas Latgalē vai-
rāk nekā pārējā Latvijā, lai gan vēlams būtu, notu-
rēt tādus katrā apgabalā. Kooperācijas pabalstīšana
ari ieņēmusi tādu pat stāvokli un nes tādu pat rakstu-
ru. Mašinu koplietošanas punktu kredits gan netika
samazināts, kā to bija paredzējis lauksaimniecības
departaments, 30.000 latu, bet tomēr nav atstāts pie
zemkopības ministrijas, bet gan ir nodots kredita
departamentam, ar noteikumu, ka tas tiks izsniegts
kā aizdevums. Man jāsaka, ka ari pie šī kredita
nostiprināšanas galvenā kārtā Latgale bijusi cietēja,
jo pavisam valstī tādi mašinu koplietošanas punkti
ierīkoti 500 vietās, no tiem Latgales apgabalā tikai
40. Mēs redzam tagad, kāds tas procentuālais sa-
mērs: no 500 vietām valsts V, tikai 40. Šinīs 3 ga-
dos šis kredits ticis izsniegts nevis kā aizdevums,
kas atmaksājams, bet gan kā neatmaksājams pa-
balsts, kas triju gadu laikā izsniegts ap 10 miljonu
rubļu. No tiem 100 miljoniem rubļu Latgalē nokļu-
vuši ap 800-—900.000. Tā tad viena vienpadsmitā
dala no visas šīs sumas. Lauksaimniecības organi-
zācijas Kurzemē un Vidzemē uz vietām nepieprasa
tik stipri šo kreditu, jo šī nozare jau puslīdz ir ap-
mierināta; turpretim Latgalē pašlaik pēc šī kredita
ir vislielākais pieprasījums, tur visvairāk viņu no-
ņem un visvairāk viņu var izlietot. Tagad, kur šos
mašinu koplietošanas punktus vajadzētu Latgalē pa-
vairot, šis postenis tiek nostrīpots; tas tiek nodots

kredita departamentam un līdzekļi uz priekšu tiks iz-
sniegti ne kā pabalstķ bet ka aizdevumi. Ta tad,
ja latgaliešiem vajadzēs līdzekļus, tad viņi tos sa-
ņems no kredita departamenta, ne ka pabalstus, bet
kā aizdevumus. Mēs redzam, ka tā_ ir pārestība,
kas ir nodarīta veselam apgabalam, ta nav ciešama
un tā ir jānovērš, jo taisni tagad, kur zemniekam
palīdzības visvairāk ir vajadzīgs, lai viņš varētu
tikt uz kājām, mēs redzam visgrūtākos noteikumus.
Tā ir pārestība. Ja šis postenis tiek strīpots, t. i.
tiek izņemts no zemkopības ministrijas kompeten-
cēm un nodots kredita departamentam, tas mums
latgaliešiem nav pieņemams, mēs ar to nebūsim ap-
mierināti un nevaram to pabalstīt. Pagājuša sēde
Celmiņa kungs izteica bažas par lauksaimniecības
departamenta likvidēšanu, ka līdz ar to esot liela
pārestība izdarīta visam tam racionālam agrono-
miskās palīdzības-darbam, ka ta likvidēšana esot iz-
saukta no politiskām partijām, politiskam organizā-
cijām u. t t Man jāsaka, ka patiesība departaments
kā tāds netiek likvidēts, viņš gan tiek apvienots ar
zemju departamentu. Tā tad nevar_ runāt par to,
ka te būtu notikusi kāda politiska izrēķināšanas. Ka
tas tā nav, to es jums pierādīšu ar skaitļiem, un jus
redzēsat, ka patiešām šis departaments var vienu
otru pārsteigt ar savu pārmērīgo ierēdņu skaitu un
ar to sistēmu, kāda pastāv pie agronomiskās palī-
dzības veikšanas. Mēs zinām, ka visās agronomisko
darbinieku apspriedēs, kādas ir notikušas, ir at-
zīts, ka pie mums jāpastāv sabiedriskai agronomijai.
Lauksaimniecības departamentā līdz šim ir nodarbi-
nāti 101 darbinieks, no tiem 66 specialisti,_ kujus_ tā
tad apkalpo 35 kanclejas ierēdņi. Bet mēs zinām,
ka mums nav valsts agronomija, bet sabiedriskā ag-
ronomija. Uz vietām turpretim pa visām organizā-
cijām, centralbiedrību, Latgales rajona savienību,
Kurzemes un Zemgales savienību un ekonomisko
savienību strādā apmēram, ja nemaldos, 171 agro-
nomiskais darbinieks uz vietām, kuri tiek atalgoti
no valsts. Sabiedriskā agronomijā visam darbam
uz vietas jānotiek pašiniciatives un pašdarbības ce-
ļā, un tur uz vietām ir 171 darbinieks. Turpretim
še departamenta sienās ir koncentrēti 101 darbinieks.
Tā tad uz nepilniem 2 darbiniekiem, kas darbojās uz
vietām, departamentā atrodas 1 darbinieks, no tiem
65 speciālisti. Uz katriem 2 agronomiskiem darbi-
niekiem uz vietām ir viens speciālists, kas viņus

-kontrolē. Un kāda tā kontrole ir, vai viņa ir vaja-
dzīga? Es zinu, ka no departamenta pa visu gadu
uz Latgali tāda kontrole ir izbraukusi 10—15 rei-
zes. Pie tam mums taču ir valsts kontrole, ķas iz-
dara kontroli, visas pārraudzības, informācijas un
t. t Man jāsaka, ja mums še būtu valsts agronomi-
ja, tad pats par sevi būtu saprotams, ka šie darbinie-
ki būtu koncentrēti departamentā. Tad nebūtu ari
celtas ierunas, vai tur strādā 101 darbinieks, vai 201
u. t. t Bet ja mēs esam pieņēmuši to veidu, kāds
pie mums pastāv — sabiedrisko agronomiju, tad uz-
turēt departamentā tik daudz speciālistu un kancle-
jistu ir vairāk kā lieki. Tādēļ apvienošanu, štatu
samazināšanu prasa lietderība un nevis kaut kādas
politiskas intrigas, jeb kāda politiska norēķināša-
nas. Taču uz 2 cilvēkiem, kas strādā uz vietām, nav
vajadzīgs turēt vienu speciālistu. Šie speciālisti gan
galvena kārta viena otrā gadījumā varbūt, ja ne di-
rekti, tad indirekti līdz šim patiesībā ir taisījuši po-
litiku un ļoti vienpusīgu politiku. (Ulmaņa starpsau-
ciens.̂ Kas, kas, Ulmaņa kungs? Latgalē? Lat-
gale tādu speciālistu nav. Uz vietām Latgalē ie-
rēdņu tiešam ir ļoti maz. Latgalieši ar ilgošanos il-
gojas, kad jus viņiem sūtīsiet no šejienes vairāk cil-
vēku, lai gan pagājušā gadā budžeta komisijā kāds
bija teicis, ka Latgale šādus ierēdņus nepieņemšot,
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bet tā nav taisnība. Visi latgalieši gaida, lai sūtītu
vairāk šādu cilvēku, bet, par nožēlošanu, viņu nav.
Lielais ierēdņu skaits centrā spieda departamentus
apvienot, tos nebūt nelikvidējot, lai tie varētu iz-
tikt ar mazāku štatu, mazāku pārvaldes aparātu,
kas prasītu mazāk līdzekļu un izdevumu. Pie tam
še jāsaka, ka tas norādījums, kuru vakar deva_Cel-
rniņa kungs, ka latgalieši nevarot izlietot zināmus
kreditus, savā ziņā ir varbūt pamatots, bet no otras
puses ir absolūti bez kāda pamata. Ir tādi posteņi,
kur tiešām no departamenta Latgales apgabalam pa-
redzētie līdzekļi netiek izlietoti. Tos nevar izlietot
vismaz šimbrīžam, pateicoties tam, ka ir_ tikai 3.
gads, kur Latgalē tiek sniegta agronomiskā palīdzī-
ba un ir tikai otrs gads, kamēr šis darbs tiek virzīts
uz priekšu daudz maz intensīvi; pirmā gadā tas no-
tika ļoti pavirši un ļoti šauros apmēros. Ir posteņi,
kuru kreditus Latgales apgabala rajonu savienība
maz izlieto, bet ir ari tādi posteņi, kur latgalieši no-
teikti pieprasa vairāk kreditu. Viņi varētu izlietot
divkārt un trīskārt vairāk kreditu, bet tie ne katru
reizi tiek izsniegti. Tā piemēram mašinu koplieto-
šanas punktu krediti, kurus departaments bij pare-
dzējis Latgalei, visi tika izlietoti, un vēl vairāk iz-
lietoti ar to cerību, ka būs iespējams dabūt papil-
du kreditus no atvēlētā 1 miljona rubļu. _ Latgales
apgabala lauksaimniecības biedrības griezās pie de-
partamenta ar lūgumu, lai ari Latgales apgabalam
tiktu piešķirta kāda daļa no šī 1 miljona rubļu. Ne-
skatoties uz to, ka tika iesniegti divi raksti un ru-
nāts ari personīgi, atbilde bija tāda, ka esot jau par
vēlu un krediti sadalīti starp centralbiedrību, eko-
nomisko sabiedrību un Latvijas mazsaimnieku un
bezzemnieku biedrību, kuru te vakar cildināja Lin-
diņa kungs, rādīdams tās pārskatu. Patiešām tādi
krediti, kā mašinu koplietošanas punktu ierīkošanai,
Latgalē ir ļoti nepieciešami un visi izlietoti, bet no

1 miljona rubļu lielā kredita, kas pēc tam_ tika at-
vēlēts, neviens santims nav nonācis Latgalē. Mini-
stra kungs gan bija parūpējies piešķirt savai daudz
mazākai organizācijai 1U no šī kredita. Bet Latgali
kā tādu, kā Latvijas mazāko sastāvdaļu varbūt pilnī-
gi bija aizmirsuši vai izlaiduši no acīm, ka ta' it kā
krediti nebūs vajadzīgi. Tāda tā izlietošana un sa-
dalīšana ir parādījusies. Bez šaubām, ir tādi poste-
ņi, kā piemēram dārzu ierīkošana, pārraudzības mē-
ģinājumi, kurus, varbūt, Latgalē nevar izlietot, .jo
zemnieku apziņa tur nav vēl tik tālu attīstījusies, lai
tur šādus pasākumus kultivētu. Bet ir ari tādi poste-
ņi, kurus latgalieši pieprasa un.kuri ir nepieciešami
vajadzīgi, bet tomēr priekš tādiem posteņiem nekas
netiek dots. Tad ir vēl viena lieta, pie kuras es
gribu īsumā apstāties, un proti, pie mežu departa-
uenta. Mēs zinām, ka Latgalē meži, samērā ar Km-
zemi un Vidzemi, ir mazāk un ar viņu izlietošanu
un izciršanu jāapietas ļoti uzmanīgi un pēc iespējas
taupīgāki. Bet līdz šim mēs zinām, ka Latgales me-
žu eksportēšana vēl arvienu turpinājās, neatkarīgi
no tā, ka pēc viņiem pieprasījums no vietējiem iedzī-
votājiem ir lielāks. Tas tiek darīts ne tikai priekš
Latvijas dzelzceļu uzturēšanas, bet ari priekš eks-
porta. Tāda parādība, man liekas, būtu novēršama
visdrīzākā laikā, lai gan pēdējā laikā tas procents,
kāds bija 1921. un 1922. gadā, ir uz pusi samazinā-
jies un ļaunais stāvoklis ir uzlabojies. Tad tālāk
īsumā vēl gribu apstāties pie agrārreformas izveša-
nas dzīvē. Šeit tā lieta laikam būs jau veca paliku-
si, novecojusēs un visiem apnikuse. Tā jau ir loti
spilgti attēlota avizēs un sevišķi daudz par to
raksta laikraksts «Latvis",, Tas mēdz arvien rūpē-
ties par latgaliešu prasībām un atreferē šīs prasī-
bas, protams, ļoti vienpusīgi. Tiek teikts, ka latga-
lieši pastāvīgi prasa, lai Kurzemē latgaliešiem tiktu

ierādītas veselas kolonijas, zemes platības un t. t
Man jāsaka, ka līdz šim tur, kur galvenam kārtām
agrarlietas pārzināja Velkmes kungs, ministra biedrs,
tur absolūti jautājums nav ticis uz priekšu. Es nu
nezinu, vai apstākļi ir tādi bijuši, ka nav bijis iespē-
jamspavirzīt uz priekšu, vai kas tur 'vainīgs, bet pa-
gaidām tā lieta nav virzīta uz priekšu, pie kam pie
pašas piešķiršanas notiek ne tikai latgaliešu pārcel-
šana uz Kurzemi, bet gan kurzemniekiem piešķir ze-
mes Latgalē. Man nav nekas pretim un nevienam
latgalietim nevar būt pretim nekas, ja piešķir, bet
jāraugās, kurā apgabalā cik šis zemes daudz ir. Ja
mēs ņemsim to skaitu Latgales bezzemnieku vai
sīkzemnieku, kuriem būtu jāpiešķir piegriezumi vai
jāpiešķir zeme, tad tādu Latgalē būs nesamērojami
vairāk nekā Kurzemē vai Vidzemē. Tāda parādība,
ka tur piešķir tam ierēdnim, kurš nodzīvojis Latgalē
divus mēnešus, sešus mēnešus un piešķir pēc rozā
listes, tā bez šaubām nav nekas ļauns, neviens tarn
nav pretim, bet ja latgalietis, kurš nav pārcelts līdz
šim uz Kurzemi un ja Latgalē ir zemes trūkums, ja
tas lielais skaits nevar zemi saņemt, tad tā lieta pa-
liek citādāka. Tā lieta līdz šim gulēja uz Velkmes
kungu, un tas līdz šim nav te neko darījis, kādēļ,
varbūt to Velkmes kungs mums paskaidrotu. Otra
lieta ir tā, ka viscaur, kur kāda piešķiršana notiek,
tā no sākta gala ir bijusi bez kaut kāda plāna, bez
kādas sistēmas un netiek izvesta praktiskā dzīvē tā,
kā tas noteikts pēc agrārās reformas likuma un ze-
mes ierīcības komitejas instrukcijām. It sevišķi
bēdīgi fakti nāk dienas gaismā pēdējā laikā. Jāsaka,
par nožēlošanu, ka Latgalē vietējos zemniekos ir ra-
dusies tāda neuzticība pret agraroreformu, kuru ne-
var vairs apmierināt ar vārdiem, varbūt to varēs,
ja grib, tikai ar darbiem. Latgalieši neredz un nedo-
mā neko no agrārās reformas vairs mantot, jo uz-
ticība zūd. Kungi, lai nebūtu man jārunā kailus
vārdus, pievedīšu un ilustrēšu teikto dažos faktos,
kādi ir sakrājušies, pateicoties zemkopības ministri-
jas rīcībai. Ludzes apriņķī Zvirgzdiņas pagasta
1922. gadā tika sadalīta Cirsmes muiža jaunsaimnie-
cībās un 100 hektāru tika atstātas neatsavinātas ze-
mes, jo tā bija sadalīta kā otrās šķiras muiža. Jaun-
saimniecības tika piešķirtas jaunsaimniekiem, zinā-
ma muižas daļa atstāta valsts fondā un valstij palika
ari meži. Tagad kā par brīnumu, notiek te tas, ko
mēs nevaram iedomāties. Savā laikā muižnieks
protestēja, lieta tika skatīta cauri centrālā zemes ie-
rīcības komitejā un nogāja līdz senātam, kur viņa
sūdzība tika atstāta bez ievērības. Tagad kā par
brīnumu šī gada 16. aprilī zemkopības ministrija ir
atzinusi sadalīšanas projektu starp šiem muižnie-
kiem un atzinusi uz 300 desetīnām, t i. katram ģi-
menes dalībniekam 100 ha. Šo atzinumu saņēmuši,
viņi ierodas šodien pie jaunsaimnieka un pasaka:
«Lūdzu, jums būs izcelties no šīm mājām, mums šī
zeme ir atzīta." Jaunsaimnieki bija ieradušies pie
manis, domājams, ka ari pie citiem deputātu kun-
giem viņi ir bijuši un saka: «Ko mums būs darīt,
mēs esam atzīti par saimniekiem un tagad dzen mus
laukā?" Pie tam ari tie. meži, kurus valdība ir iz-
cirtusi, būs jāatdod bijušiem īpašniekiem atpakaļ, būs
jāatlīdzina tie zaudējumi, kādus valsts viņiem ir iz-
darījusi. Es gribu jautāt zemkopības ministra kun-
gam un Velkmes kungam, kurš ari šai komisijā ieiet,
vai līdz šim laikam bijušie muižas īpašnieki nebij
šos dokumentus priekšā stādījuši, uz kuru pamata
viņu agrākās tiesības ir atzītas, vai tikai 16. aprilī
šie dokumenti ienāca, uz kuru pamata jūs lēmāt at-
stāt viņiem šo zemi. Nē, man liekas, ka tas tā nav
bijis. Es ari interesējos par šo lietu, es izskatīju
cauri šo lietu pamatīgi un atradu, ka dokumenti ir
bijuši tādi pat 1920. gadā kā 1921. gadā, 1922. gadā
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un tādi pat tie ir bijuši 1924. gada 16. aprili. Bet
kā jūs esiet izsprieduši un ka jus domājiet jaunsaim-
niekus dabūt ārā no zemes, to_ es nezinu. Bet man
jāsaka iepriekš, ka tur var but ļoti bēdīgas sekas.
Otrs tāds gadījums vel apbrīnojamāks ir ar Vilaņu
pagasta Vec-Rrkavas muižas centru. 192E gada ba-
ronam Rikām, kurš ir Polijas pavalstnieks un atro-
das Polijā, tika atstats muižas centrs, kurš tika ap-
stiprināts un dabā robežas tika nospraustas, plāns
izgatavots pagājušā gadā un visa pāreja no muižas
atsavinātā zeme tika pārņemta valsts zemes fonda,
sakarā ar agrārās reformas izvešanu pagājuša gadā
saprojektēta jaunsaimniekiem — tie projekti tika ap-
stiprināti, zemes gabali gan vel nav piešķirti, bet
projekti ir apstiprināti. Tagad tanī pat 16. aprilī,
kurš latgaliešiem būs diezgan ievērojams, diezgan
ilgi paliks atmiņā, tas pats zemkopības ministrs ir
apstiprinājis tās komisijas atzinumu, kura tur nodibi-
nājās, ka atzīst sadalīšanas projektu, kurš it ka no-
ticis 1915. gadā starp baronu Riku, viņa masu un
māti, t i. atstāt 3 centrus par 50 hektāru katram ba-
rona Rika ģimenes loceklim. Visvairāk pārsteidza
tas, ka šī lieta tika nodota mūsu frakcijas biedrim
Kotana kungam kā referentam referēt komisija un āri
ministra kungam. Velkmes kungs, apzinādamies
to, ka Kotana kungs ir pret šādas barona ģimenes
locekļu privilēģijas atzīšanu, pateicoties tam, ka Ko-
tana kungs vienā no sēdēm neieradās, Velkmes kungs
pasteidzās likt to uz dienas kārtības un izlēmastei-
dzoši, ka katram Rika ģimenes loceklim atstājami
neatsavināmā daļā 50 hektāri katram. Apskato-
ties, uz kādu dokumentu pamata šo lēmumu taisīja,
redzam, ka viens no advokātiem, kuram tā lieta bija
nodota, griezās pie zemkopības ministrijas. Tā iz-
sūtīja ievākt ziņas no vietējiem iedzīvotājiem, starp
tiem no barona pazīstamā bijušā muižnieka Borisa
Andreja, dzirnavnieka Marcinkeviča un 3 mežsar-
giem, kuri atradās dienestā pie barona Rika. Tie
apliecināja, ka viņiem esot zināms, ka barons Riks
ar savu ģimeni sadalījuši muižu 1915. gadā. Tur-
pretim noklaušinot veselu virkni sādžinieku, tie ap-
liecināja, ka viņiem neesot nekas zināms par sada-
līšanu. Viņi visu laiku maksājuši par būvmateriālu
vienam un tam pašam muižas kungam. Neoficiālā
privātā kārtā iesūtīts raksts no Viļņas zemes bankas,
kurš pārtulkots latviešu valodā un nav gājis caur
mūsu sūtniecību, kurš apliecina, ka zemes bankai ir
zināms, ka barons Riks savā laikā sadalījis savu
muižu trijās daļās. Uz tādiem pamatiem, kuriem
absolūti nekādas juridiskas nozīmes nevar būt un
nav, zemkopības ministrija ir devusi savu atsauksmi
pozitīvā garā, ka ir iespējams atzīt baronu Riku sa-
dalīšanos. Vai tad nu patiešām mēs ejam tādu ceļu,
ka to, ko vienreiz nevarēja atzīt, uz to pašu datu,
uz to pašu materiālu pamata, kuri vairākas reizes
bija noraidīti, tagad 1924. gadā, kur šī zeme jau ir
sadalīta jaunsaimniecībās, kur katrs kareivis un jaun-
saimnieks ir apzīmējis savu saimniecību, to mēs at-
dodam tam muižniekam, kas te atbrauc un sāk saim-
niekot ar šiem centriem. Sakāt, kungi, vai tā nav
pārestība, vai ar to jūs nediskreditējat agrāro refor-
mu? Muižnieks var tagad'zoboties: «Ko līdz jūsu
demokrātiskā valdība? Ko mēs gribam, to mēs iz-
vedam.'^

Un
tiešām, iespaids ir tāds, ka zemnieki

nevar būt droši, ka viņiem tās jaunsaimniecības, ku-
ras tagad tiek piešķirtas, netiks atņemtas. Bet ir
vel viens spilgtāks gadījums Borkovā, par kuru man
vakar zemkopības ministrs ziņoja, ka tā lieta ir at-
griezta, atpakaļ un viņu varēšot glābt; bet tas nāca
tikai tapec, ka man bija tāds laimes gadījums, runāt
ar ministra kungu; bet ja būtu pagājušas dažas die-
nas, tad šī lieta būtu nonākusi tādā pašā stāvoklī,
kā iepriekšēja. Viņa bij jau ievirzīta un ja doku-

menti vēl nebij izņemti, tad vismaz lēmums jau bija
taisīts. Borkovas muižā_ kāds Šverins, kurš tur bija
savā laikā par muižas pārvaldnieku, bija iesūtījis lū-
gumu, atzīt viņa muižas pirkšanu no grafa Zabello.
Šis lūgums savā laikā ir ticis noraidīts, be tagad šī
pirkšana ir atzīta ar ministra lēmumu no 1924. gada
16. aprila. Kas tur ir bijis par_ pamatu? Šverins
stāda priekšā mājas kārtība noslēgtu līgumu, ka viņš
1916. gadā pircis muižu no grafa Zabello. Vairāk
it nekādu apliecinājumu nav, izņemot dažu deputātu
kungu rakstiskus apliecinājumus, ka viņiem ari esot
zināms, ka tāds pirkšanas un pārdošanas līgums esot
noticis. Uz tā pamata zemkopības ministrija skata
10. aprilī cauri šo lietu un ar 3pret 1balsi izlemj gan
negativi, bet ministra kungsto neapstiprina. Neno-
gaidot ilgāk, kā 15. aprili, pēc 5 dienam ta pati ko-
misija skata lietu otrreiz cauri, bez kaut kādiem
jauniem apstākļiem, bez jauniem_ materiāliem, ap-
stiprina un izšķir pozitīvi, un stāda priekša mini-
stra kungam. Ministra kungs apstiprina.. Es negri-
bu ticēt, ka ministra kungs būtu varbūt apzināda-
mies to darījis, bet gan jāsaka, ka viņš varbūt no
ierēdņiem ir ticis nepareizi informēts jeb tur jr bijļs
cits kāds iemesls. Fakts tomēr ir tas, ka tāds lē-
mums ir apstiprināts. Iedomājaties, kungi, ja Šve-
rins būtu pircis 1916. gadā, kaut ari mājas kārtībā,
ja viņš nebūtu paspējis noslēgt krepostaktu un ap-
stiprināt to pie vecākā notāra līdz revolūcijai, tad
viņš vismaz būtu noslēdzis krepostaktu pie jaunāka
notāra, bet nevis 1916. gadā uzpirkt mājas kārtībā
un tā lietu atstāt. Ja viņš to ari pirktu, tad būtu do-
kumentu tālāk pavirzījis,bet no tā absolūti nekā nav.
Vienkārši mākslīgi stāda priekšā tādu dokumentu,
ka mājas kārtībā pirkts, uz viltotu dokumentu fiktī-
va pamata izdarīta atzīšana, ka viņš pircis 211,85
desetiņas. Tāda atzīšana ir notikusi un to apliecina
parakstīdamies godājamais Velkmes kungs, ari
Kempa kungs. Bez tam ļaunākais ir tas, ka Velk-
mes kungs pats ir parakstījis un pats piedalās lem-
šanā. Mums līdz šim tāda prakse nav pastāvējusi
un nepastāv, ka viens, vienā un tai pašā laikā, var
būt reizā liecinieks un tiesnesis, kā tas ir bijis šinī
gadījumā. Apliecina, ka tādu un tādu muižu Šverins
ir nopircis no grafa Zabello 1916. gadā, un tagad
pats to lietu izlemj, kā valsts darbinieks tanī iestā-
dē, kurai to pienākas izlemt. Šādi fakti_ patiesība
ir ne tik vien kliedzoši, bet gan vairāk ka kliedzoši.
Lai gan vienam otram viņi izklausās pārak sīki, bet
visā visumā viņi Latgalē dara ļoti lielu iespaidu un
no tā daudz zaudē visa agrārā reforma. Šī zeme,
uz kuru atzītas Šverina tiesības, jau 1922. gada no
centrālās zemes ierīcības komitejas piešķirtajaun-
saimniekiem, izsludināta «Zemes Ierīcības Vēstne-
sī". Katram jaunsaimniekam ir izdota apliecība uz
rokām,_ka viņš saņēmis tādu un tādu jaunsaimnie-
cību. Ēkas uzceltas ne tikai viena vien, bet vairā-
kas. Tagad nu ierodas muižnieks Šverins. Ja viņš
sacīs, ka šiem jaunsaimniekiem no viņu zemes jāiz-
iet, ka viņš ir tās īpašnieks, es gribu redzēt, kā būs
iespējams dabūt šos jaunsaimniekus no šīs zemes
nost. Es šaubos, vai tas jaunsaimnieks,kas būs ie-
licis šinī zemē savas pūles un savu kapaalu, tik
vienkārši padosies kuram katram rīkojumam. Tas
grūti ticams, jo dažs labs jaunsaimnieks, aizņemda-
mies naudu, pie visgrūtākiem apstākļiem ir uzbūvē-
jis kādu ēku, bet nu tagad to grib no zemes nocelt
Tas nepavairos neko citu, kā tik kriminālnoziegumu
skaitu un_ asins izliešanu. Šādas parādības pilnīgi
diskreditē agrāro reformu. Vietējie iedzīvotāji zau-
dē katru uzticību pret to. Neviens, kas saņēmis
savu jaunsaimniecību, vairs nevar būt drošs un pār-
liecināts, ka viņš uz tās var saimniekot un būvēties.
Ja ne pēc 2 gadiem, tad pēc 4 gadiem, tomēr var
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atnākt muižnieks un pasacīt to, ko viņš agrāk ir
deklarējis. Es nezinu, vai šādas parādības ar kaut
ko var attaisnot, it sevišķi, ja to pielaiž latgalieši,
kas paši ir nākuši no attiecīgā apgabala un zin vie-
tējos apstākļus. Tas mani vairāk kā pārsteidz. Te
man iekrīt prātā Latgales kristīgo zemnieku parti-
jas līdera deputata_ Rancana kunga runa pie atlīdzī-
bas jautājuma nokārtošanas. Rancana kungs teica,
ka katru likumu, katru darījumu vajaga dibināt uz
morāli un etiķu. Rancana kunga slēdziens nu bija
tāds, ka morāle un etiķa prasa, lai muižniekiem
maksā par atsavināto zemi. Vai tad patiešam viņa
frakcija ari še skatās tā, ka morāle un etiķa to prasa,
lai jaunsaimnieku dzen no viņa zemes nost. (Sau-
ciens pa kreisi: „Tā ir baznīckungu morāle".) Ja
baznīckungu morāle ir tāda, tad jānožēlo, ka tas ta
ir. Bet es tomēr pieņemu,, ka baznīckungiem ir ari
cita morāle, bet politiskā ziņā gan varbūt te notiek
tādas lietas, kuras nebūtu pielaižamas. Šie fakti ir
dibināti uz dokumentiem, ar kuriem pats esmu iepa-
zinies no ienākušām sūdzībām. Jums, Velkmes
kungs, kā izlēmējam un lieciniekam tā lieta, varbūt,
izliekas daudz vienkāršāka un paviršāka. Bet ar
zemniekiem, ar Jūsu vēlētājiem par to Jus varesat
norēķināties paši. Vēl tālāk viena neciešama parā-
dība ir tā, ka pēdējā laikā mūsu zemkopības mini-
strija ir piešķīrusi ļoti daudziem daždažādus centrus,
daždažādas plašas saimniecības dažādam organizā-
cijām un ari privātām personām. Tas jaunebūtu ne-
kas, bet starp citu es te gribu vienu pastrīpot, es gri-
bu aizrādīt uz vienu akciju sabiedrību, kurai piešķirts
pagaidām tikai viens centrs. Gribu apskatīt, ka tā
akcijsabiedrība darbojas un vai viņa tieši atbilst tiem
pakalpojumiem, kādus ir izdarījusi valdība resp. zem-
kopības ministrija, piešķirdama

^
šo ' centru. Te es

konkrēti minēšu nesen nodibinājušos akciju sabie-
drību «Lini", kuras priekšgalā stāv kāds Maskavas
ebrejs Saskoļņikovs, kur līdzdalībnieki ir ari rnusu
daži bijušie finansisti, daži bijušie finansu ministri un
daži citi sabiedriski darbinieki. Šī organizācija, kaut
ari īsā laikā, ir kļuvusi stipri populāra un valdība
vienā otrā gadījumā, un sevišķi, es gribu pastrīpot,
pie muižu centru piešķiršanas ir nākusi pretim. Ta
par piemēru ir piešķirts Ozolu muižas centrs, kur ta-
gad ierīkojuši vai ari ierīko linu apstrādāšanas ma-
šinas u. t t. Tā jaunu būtu ļoti laba un apsveicama
lieta, bet paskatīsimies, kā tie kungi pieiet pie šīs lie-
tas. Vispirms šogad, pateicoties tam ka zemniekiem
ir grūts un slikts gads, ir bijusi neraža un ir seklas
trūkums, tad nereti viņi griežaspie kuras katrasor-
ganizacijas, pie privātām personām, lai dabūtu seklu
graudā vai naudā. Šī akciju sabiedrība «Lini" iz-
sniedz sēklu, pie kam pret izsniegto seklu ņem vek-
seļus nevis tieši tanī vērtībā, par kādu sumu sekla
izsniegta, bet par dubultvērtīgu. Piemēram, jaizdod
vekseli par 1000 rubļi, tad ir jāparakstās par 2000
rubļi, pie kam vēl jāparaksta līgums atsevišķi, ar kuru
sēklas noņēmējs apņemas apsēt tik un tik daudz_ ar
liniem un visu linu ražu rudenī apņemas noplūkt,
linu stādus sausi nokaltēt, pēc tam tos pārdot un no-
dot šai sabiedrībai, rēķinot pudu par 55 rubļi, pie kam
par katru nodoto pusotru pudu linu kaltētu ar visam
sēklām dod atpakaļ zemniekam mārciņu linsēklu.
Tā tad, ja zemnieks nodod birkavu linu, viņam par
liniem tiek samaksāts 550 rubļu, pie kam par 10 pu-
diem linu saņem sēklas 5*U mārciņas, iznāk 68_rubļi
35 kap., kopā par birkavu linu rudenī samaksā 618
rubļus 35 kapeikas. Mēs zinām, ka Igaunijā, kur
pastāv tāda pat linu apstrādāšana, tur par pudu tādu
pat linu maksā tās biedrības 200 rubļu. Pieņemsim,
ka tur labvēlīgāki apstākļi, atņemsim vienu ceturt-
daļu nost no šīs cenas un tad jau būtu 150 rubļi pie
mums jāmaksā. Bet te maksā tikai 55 rubļi puda.

Ja zemnieks nepildīs šī līguma, nevedīs visu linu ražu,
tad pats par sevi saprotams no viņa tiks piedzīts par
dubultvērtīgiem vekseļiem, kuri parakstīti. Patei-
coties zemnieku grūtam stāvoklim zemnieku izman-
tošana pašlaik notiek no privātām organizācijām
pilnos apmēros. Še valdībai būtu tik daudz jādara,
ja visi centri vēl nav atdoti, jeb ja atdotie vel nav
apstiprināti, kā to ministra kungs man šodien vel
paskaidroja, tad neapstiprināt tos centrus. Ja viņi
ir ierīkojušies, ka uz 25 gadi parakstīts līgums ar
zemkopības ministriju, tad šeit tā lieta, cik vien ie-
spējama, ir jālabo. Valdībai, it sevišķi zemkopības
resoram vajadzētu gādāt pār to, lai tādas parādības
visas novērstu un visur, kur iet runa par zemnieku
pārmērīgu izmantošanu tiktu tās likvidētas. Rudenī
zemnieki nevarēs visus šossolījumus pildīt un tad vi-
ņiem vajadzēs izpirkt dubulto vekseli, pie kam vel
daži no zemkopības ministrijas darbiniekiem ļoti
spilgti aizstāv to lietu. Starp citu, jāsaka atkal, Lat-
gales kristīgie ar savu morāli to dara_ un_ sevišķi
Velkmes kungs ir viens no tiem aizstāvētajiem, jo
skaidri ir zināms taču, ka akciju sabiedrība «Lini"
iziet pilnā mērā uz zemnieku izmantošanu, bet Lat-
gales kristīgie to nesaprot un negrib saprast. Vel
pēdējā laikā Velkmes kungs sava laikraksta «Lotgo-
les Vords" raksta ar diezgan lielu virsrakstu «Darba
partijas padarīšana", starp citu Velkmes'kungs ta
raksta: «Daugavpilī ap 1921. gadu nusadvbvnoja
biedrība «Dorbs", kurai tyka nudots lielais Visku
muižas centrs. Kad caur Polijas valdības uzastošo-
nus Ulmaņa valdība gribēja tu centru nudot agroka-
jam īpašnikam, tad vinpacinitniki nugoza par tu val-
dību." Šeit jau Velkmes kungs žēlojas, ka Ulmaņa
kungam vajadzējis iet ar visu kabinetu no ministru
prezidenta posteņa, pateicoties tam, ka viņš nav at-
devis centru. Man liekas, Velkmes kungs, ka jus
pārmetat vienai biedrībai, kurai tas ir nodots, vai nu
«Darbam" vai kādam citim, tomēr tas ir mušu valsts,
bet ja jūs sūdzaties par to, kāpēc netika šis centrs
nodots poļu muižniekiem un tālāk sakāt, varbūt, ka
tām partijām, kas bija Satversmes Sapulce, bus grūti
attaisnot visu to, — ja jūs izejiet uz tādu politiku, ka
vajadzētu visus centrus atdot poļu paniem, bijušiem
muižniekiem (Kublinska starpsauciens), tas tajr,
Kublinska kungs, vienā no jaunākiem numuriem jūsu
orgānā. (Starpsauciens). Varbūt ir vairāk, bet tas
ir pēdējais. Tāda ir tā jūsu politika, kādu jus dzeniet,
kristīgie latgalieši, ar tādu miermīlību. Es vel sa-
prastu, ja viens otrs ierēdnis, kurš nepazīst Latgales
apstākļus, būtu iztaisījis vienu otru kļūdu, kas_ varētu
būt izsaukta caur pārpratumu, bet kad vietējie lat-
galieši to apzinīgi dara, labi pārzinādami to lietu, tad
to par nejaušībām nevar uzskatīt, bet tie fakti ir ne-
ciešami un kliedzoši. Visā visumā man gribētos teikt,
ka Šī budžeta pieņemšana, par ko esjau te minēju,
no manas frakcijas, būs sekojoša. Mūsu frakcija ie-
sniegs pie atsevišķiem pantiem dažus pārlabojumus
attiecībā uz mašinu koplietošanas punktiem, kreditu
atjaunošanu, un dažiem citiem posteņiem u._ t. t., jo
pretējā gadījumā latgaliešiem tādā veida, ka_ to bu-
džeta komisija ir pieņēmusi, šis budžets nebūs visai
pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augsti cienītie

deputātu kungi! Visās valstīs, kuras no kara cietu-,, —
šas, stāv dzīves'atjaunošanas jautājums galvenā vie-£.
tā. Starp visām tām nozarēm, kurām jāpiegriež vē-
rība, ieņem pirmo vietu lauksaimniecība. Ka tas tie-
šām tā, to mēs redzam Prūsijā, Francijā un Beļģijā.
Ari pie mums to atzina 1922. gadā pat Cielēna kungs
no kreisiem sociāldemokrātiem, kad viņš teica, ka
dzīves atjaunošana ir viens no galveniem uzdevu-
miem, pie kam sevišķa vērība jāpiegriež saimnieci



531 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 16. sēde 1924. gada 23. maijā. 532

skai dzīvei. Bet tagad pie mums grib šo dzīves atjau-
nošanas problēmu apspriest no partiju viedokļa. Ja
nu kādu jautājumu nedrīkst apskatīt no partiju vie-
dokļa, tad šo ne. Te neiet runa ap šķiru interesēm,
bet ap valsts pamatiem un Latvijas valsts pamats ir
un paliek lauksaimniecība. Ja nebūs mums lauksaim-
niecības, nebūs ari strādniecībai maizes un Latvijas
valsts sabruks. Tomēr, kad salīdzina, kā izturējās
agrākos gados Saeimā un Satversmes Sapulcē pret
šo mūsu dzīvības jautājumu un kā kreisās frakcijas
ar savu tagadējo valdību izturas pret to tagad, tad
redzam, ka aina ir grozījusies. Acumirklī lauksaim-
niecības atjaunošana, mūsu dzīves atjaunošana no-
stādīta pabērna lomā. Ari tā frakcija, kuras priekš-
stāvis savā laikā izteicās, ka galvenā vērība jāpie-
griež lauksaimniecībai, runā tagad citu valodu. Kur
vien iespējamsgan pie budžeta apspriešanas, gan ari
te augstā namā, krediti, kas nepieciešami lauksaim-
niecības atjaunošanai, tiek apcirpti; apkarota it se- '
višķi tiek privātā iniciative. Kad mēs apskatāmies
citas valstīs, kuras šo darbu veic, tad redzam, ka tur
taisni atbalsta sabiedrisko līdzdarbību, privāto ini-
ciatīvi un ka tur sabiedrības līdzdarbību uzskata par
vienu no galveniem un nepieciešamiem faktoriem.
Piemums, diemžēl, tas nenotiek. Pie mums vis-
garām šo jautājumu neapskata no valstiskā lietde-
rības viedokļa, bet tikai no partiju interesēm. Ievē-
rojot to, ka tagad noteicošā loma valsts dzīvē piekrīt
kreisiem sociāldemokrātiem, kuru vadībā un noteik-
šana atrodas visa valdība, tad ari viss, kas zīmējas
uz lauksaimniecības atjaunošanu, uz dzīves atjau-
nošanu, norit tādā virzienā, kā tas kreisiem sociāl-
demokrātiem labpatīk. To mēs jau redzējām tūliņ,
kad tika pacelts jautājums par lauksaimniecības de-
partamenta likvidēšanu. Par to jau daudz runāts;
kreisiem pašiem jāatzīst, ka to neprasa ne lietderība,
ne valsts intereses, ka tas ir tas departaments, ku-
ram jāpaliek, kamēr centrālā zemes ierīcības komi-
teja un zemju departaments likvidēsies automātiski.
Kreisiem vajadzēja nožņaugt kādu cilvēku un ja ne-
varēja atrast citus līdzekļus, lai iet tad pie malas liet-
derība un valsts intereses, lai mirst lauksaimnie-
cības departaments, lai panīkst lauksaimniecība, ka
tikai pie malas nobīdīts kreisiem nepatīkamā depar-
tamenta direktors. Kreisie iet tālāk un nožņaudz visu
privāto iniciatīvi. Operatīvie krediti privātām or-
ganizācijām ir nostrīpoti. Literatūrai, kura ir nepie-
ciešama lauksaimnieciskās dzīves atjaunošanai, no-
strīpotas lielas sumas un par tirdzniecību biļetens,
kas mums nepieciešami vajadzīgs, ko prasa ārvalstis
un ko prasa ari ārlietu ministrija, kuru taču jūs acu-
mirklī atbalstiet ari tam krediti nostrīpot:. Strīpoti
talak krediti skolām. Kamdēļ? Tamdēļ, ka viņas uz-
tur no jums, kreisiem, neatkarīgas sabiedriskas ie-
stādes. Bet ar to jums nepietiek. Jūs atņemiet lī-
dzekļus ari dzīves atjaunošanas padomei, kura pa-
stāv kā valsts iestāde pie zemkopības ministrijas.
Visgarām, kur vien maz iespējams piedurties, lauk-
saimniecības krediti sistemātiski strīpoti. Sistemā-
tiski? Bet vai te ir kāda sistēma? Varētu teikt, ka ir
sistēma, ja strīpo visus kreditus privātām organizā-
cijām un pārnes tos uz valsts iestādēm, jebatkal, kad
grib atvieglināt valsts iestādes un pārnest atbilsto-
šus uzdevumus un pienākumus už privātām organi-
zācijām. Tak, ja paskatāmies šinīs strīpojumos, tur
tādas sistēmas neatrodam. Nostrīpoti, piemēram,
jau agrāki kredīti mācības līdzekļu birojam pie iz-
glītības ministrijas. Kamdēļ? Tādas lietas esot jā-
uzņemas privātai iniciativei, jūs atbildējat valstij un
valdībai gar tādam lietām neesot nekādas daļas.

Labs ir. Parakstīsim to principu. Bet kad nonācām
pie Lētas, tad jus šo principu vairs neizturējāt. Lai

gan Lētai ari ir plaša komercionala nozare, tur jūs
to atstājāt pie valsts. Kālab? Lētā būs jums no-
teikšana. Kur ir še sistēma? Jūsu sistēma ir per-
sonīga izrēķināšanās un visšaurākās partijas inte-
reses. Iesim tālāk. Strīpo kreditus dzīves atjauno-
šanas padomei, valsts iestādei pie zemkopības mini-
strijas. Bij jādomā, ka kreditus un darbu pārnesis
uz kādu privātu organizāciju. Bet tanī pašā laikā
jūs strīpojāt kreditus ari kongresa padomei, kas ir
privāta bezpartejiska iestāde. Strīpo kā vienai; tā
otrai. Nolūks skaidrs: visam un katram, kas nepa-
dodas akli jūsu gribai, jāmirst. Atlīdzības jautājumā
par atsavinātam zemēm jūs spēlējāt pavisam bēdīgu
lomu. Mesaizstāvējām privātīpašumu, kā ari to, ka
par atsavinātu īpašumu ir jāmaksā. Jūs balsojāt pret
to. Bet kad ienāca priekšlikums atvēlēt sumas
ārzemnieku muižu izpirkšanai, kas nekas vairāk nav
ka maskēta atlīdzība ārzemniekiem, tad tas atrada
budžeta komisija jūsu aprindās piekrišanu. Kādēļ?
Velētāju priekša jādzen demagoģija, bet ārzemnie-
kiem pretim nekultureli nevar rīkoties. Vai ārzem-
nieki ir labakipar latviešu pilsoņiem? Kādēļ ārzem-
niekiem maksāt, bet Latvijaspavalstniekus un pilso-
ņus nobīdīt pie malas? Ko pēdējie noziegušies? Ari
te jūsu vienīgais nolūks — vājjnāt pilsoniskās aprin-
das. Kungi, ta lieta ir ar pārāk redzamiem diegiem
cauršūta. To kurš katrs saprot un kādreiz ari jūs
paši atģidīsiet, ka esat nostājušies uz pārāk slidena
ceļa. Pārak spilgts pierādījums šinī ziņā bij ari jūsu
vakardienas lēmums, ar kuru jūs pārdēvējāt skolu
departamentus par skolu virsvaldēm. Kamdēļ?
Viena cilvēka deļ,Ausēja kunga dēļ, kuram jūs citādi
netiekiet klāt, bet kas iip jūsu partijas viedokļa jā-
dabū pie malas. Tad jūs'nerēķinājāties ne ar kādiem
Saeima jau pieņemtiem lēmumiem un likumiem, ne-
rēķinājāties ar jau pastāvošo minoritatu likumu, jūs
vakar ienēsāt pilnīgu sajukumu, nerēķinājāties itin
ne ar ko — lai juk viss, kad tikai jūsu partijas intere-
ses plaukst. _ Tāda ir jūsu sistēma, tie ir jūsu principi
un ar tiem jus gribiet vadīt visu valsti. (A. Veckalns
no vietas: «Kas nederīgs,_ tas jāatceļ.") Acumirklī-
gie apstākļi jumspriekš ta reti izdevīgi, šie apstākļi
jums nāca necerēti un negaidīti. Neviens nebij do-
mājis, ka centra valdība no pilsoniskām aprindām
bus tik nevarīga un nenoteikta, ka viņa jūsu priekšā
ta locīsies. Justi stāvoklis, kungi, ir ļoti labs, un ja
es butu Jūsu vieta, es velētos, kaut šī valdība pastā-
vētu mūžīgi, jo tādas valdības jūs_ vairs nedabūsiet,
kas ta ļausies no jums līdz neiespējamībai saliekties.
Jus izvedāt cauri, ko gribat un ja kaut kur kaut kas
neizdodas, jus saviem vēlētājiem sakāt, ka neesat at-
bildīgi, jo neatrodaties valdībā, lai gan virsdiriģents
unvirsprezidents viņa ir Rudevica kungs un kreisais
sparus. Brīnos tikai par mūsu valdību un par mūsu
ministru prezidentu Zamueļa kungu. Šis citkārt tik
enerģiskais, noteiktais vīrs tonis par nenozīmīgu
šacha figūru un marioneti jūsu rokās. (Bruno Kalniņš
no vietas: «Krokodiļa asaras.") Lai jūs varētu at-
taisnot^kaut kādi savu stāvokli, lauksaimniecības
gremdēšana, jus ķeraties pie daudz un dažādiem
sameklētiem un nedibinātiem iemesliem. Tā, piemē-
ram, jus sakāt, ka pilsoniskās organizācijas strādā
īieproduktivi, atnes valstij maz labuma un tālab pa-
balsti tam atraujami. Es atļaušos, kungi, no vienas
tādas organizācijas, kas taisni lauksaimnaiecības at-
jaunošanai ziedo savus speķus, sniegt dažus datus
par viņas pozitīvo darbību. Tā ir Latvijas izpostītoapgabalu kongresa padome. Viņa apgādājusi ar ap-
ģērbu un apaviem sava īsa pastāvēšanas laikā 12.188
personas par 9.948.405 rubļiem. Šiepabalsti ir iz-
sniegti vienīgi trūcīgam aprindām un neaizmirstiet
to, ka liela daļa viņu starpā ir strādnieku bērni. Mēs
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nevienam nenoprasam ne viņa politisko, ne partijas,
ne šķiras crcdo, bet ņemam vērā tikai trūkumu. Tā-
lāk kongresa padomes izsniegušas no saviem līdzek-
ļiem medicīniskai palīdzībai trūkumcietējiem 17.650
rubļu; mācības līdzekļu iegādāšanai izdoti 4.800
rubļu: mazsaimniecībām, ēku celšanai, tādām maz-
saimniecībām, kas no valdības pabalstus nevar dabūt,
tāpēc ka zemes platība ir par mazu, — 3.742.131 rubļu
apmērā; zirgu iegādāšanai 28 saimniecībām, kurām
zirgi krituši, kas iegūti ar valsts pabalstu un kuras
pie jauna zirga citādi nevarēja tikt — 420.000 rubļu;
govju iegādāšanai, kuras caur nelaimes gadījumiem
kritušas — 115.000 rubļu; ugunsgrēka gadījumos,
kuros ēkas galīgi nopostītas, un kur valsts kredits
vairs nebij dabūjams — 181.000 rubļu; pabalsts zvej-
nieku ģimenēm, kurām vētrā iznīcināti zvejniecības
rīki un kuras pie tam zaudējušas ari savus maizes
pelnītājus — 50.000 rubļu. Tā tikai maza dala no
izpostīto apgabalu kongresa padomes darbības. Es
vēl varētu daudz tādus faktus pievest, es domāju pie-
tiks, lai jūs redzētu, kādu pozitivu darbu šīs organi-
zācijas dara. Viņas nelielās, neplātās, kā jūs to mīliet
darīt, bet strādā noteikti un klusi savu darbu. Un kā
jus izturaties pret šo pašu kongresa padomi? Šī
organizācija dabūjusi visu laiku no valsts pabalstus
sava biroja uzturēšanai 3.600 latu apmērā, bet patei-
coties jums, šogad šis pabalsts iz budžeta dzēsts.
Sakiet, ko šī organizācija ir nogrēkojusi, ko viņa
tādu nodarījusi? Vienīgais, kas jums nepatīk, ir, ka
šī_organizācija nav akls rīks jūsu rokās, ka viņa
stāv ārpus politiskām partijām, ka viņa nostājusies
uz valstiskiem pamatiem. To jūsu taktikas ilustrā-
cijai. Interesants bij šodien Firksa kunga kara gājiens
pret jaunsaimniecībām. Negribu ielaisties sīkumos,
par to runāsim plašāki, kad nāks uz dienas kārtības
kredits būvniecībai. Tagad gribu atzīmēt tikai
Firksa kunga apgalvojumuka esot nelietderīgi
zemes sadalīt sīksaimniecībās, jo tās nekad nebūšot
produktīvas, nebūšot dzīves spējīgas. Sakarā ar
viņam tagad notiekot nevajadzīga meža izšķēršana.
Nevajaga šoreizklausīties, ko Firksa kungs teica, bet
vajaga izdzirdēt to, ko viņš negribēja sacīt. Viņam
nepatīk šīs jaunsaimniecības, viņam nepatīk, < ka
muižu centri tiek dalīti. Nezinu, vai Firksa kungs
vel sapņo par to, ka atgriezīsies lielgruntniecība,
vecie laiki plauks. Negribētu domāt, ka Firksa
kungs piederētu pie tiem muižniekiem, ar kuriem ari
man kādreiz bijusi izdevība sarunāties un kuri dod
padomus jaunsaimniekiem celt ēkas uz riteņiem, lai
tāda kārtā atbaidītu viņus no ēku celšanas. Ja tas tā
butu, tas b'utu nožēlojami. Es gan saprotu,ka varbūt
Firksa kungam grūti aizmirst vecos lielgruntniecību
ziedu laikus. Tie vairs nekad neatgriezīsies. Nebai-
dāties ari, Firksa kungs, par mūsu mežiem. Tos ne-
izšķerdesim ;_par to Jus varat pārliecināties ari mežu
departamenta. Mežu jautājumsnav viegls* bet plāns
ir izstrādāts un ari šim jautājumam tiksim pāri. Jaun-
saimniecības nebūšot produktīvas? Nē, Firksa
kungs, jaunsaimniecības pēc desmit gadiem dos val-
stij desmitreiz vairāk nekā vecās, lielās, plašās liel-
gruntniecības. Agrāro reformu sistemātiski izvedī-
sim līdz galam, neskatoties ne uz kādiem jūsu brīdi-
nājumiem. Mes zinām, ka tur ir mūsu dzīves stip-
rums. Neiztur kritikas ari visi daudzie citi iebildumi
pret valdības pabalstiem un atbalstiem lauksaimnie-
cības atbalstīšanai plašākos apmēros. Negribu aiz-
kavēt laiku, viņus visus atspēkojot, pakavēšos tikai
pie dažiem. Priekš lauksaimniecības neesot
līdzekļu? Kungi, daudzreiz nācies dzirdēt šai augstā
nama pārmetumus, ka lauksaimnieki taisni esot tā
šķira, kas maksājot vismazāk nodokļus, bet visvai-
rāk prasot. Bet sakiet, kungi, kur tad paliek tas

milzu nodoklis, kuru lauksaimnieki maksā no liniem?
Pat tagad, kur linu cenas paaugstinātas, valsts ieņem
no katra birkava linu ap 6000 rubļu peļņas. Ka tas ir
tāds nodoklis

^
kādu neviens cits nenes, nenāksies

grūti aprēķināt Tapec nebrīnīsimies, ka pagājušā
gada, pateicoties linu nodoklim, ir atlikums valsts
kase pāri par 20 miljoni latu. Vai te drīkst tad runāt,
ka nav naudas lauksaimniecības vajadzībām? Ka
lauksaimniekiem nav tiesības uz atbalstu no valsts?
Talak jus apmierināties ar to, ka izsniedziet dzīves
atjaunošanai aizdevumus. Kungi, bet pret tiem jau
neviens neprotestē, pret aizdevumiem kā tādiem mēs
nekarojam, tie ir labi un vajadzīgi vispārīgai dzīves
atjaunošanai, bet tas, ko jūs galīgi izlaiziet no acīm
un nostrīpojiet, tā ir atlīdzība, vismaz zināma daļa
atlīdzības par kara nodarītiem zaudējumiem. Te nav
runa par žēlastību, par_ mīlestības dāvanām, par pa-
balstiem, tas ir nopostīto dibinātās prasības. Savā
laika_ jau aizrādīju, ka šie cilvēki daļu no sava ne-
dzīva kapitāla zaudējuši valsts labā, to ir ziedojuši,
lai Latvijas valsts taptu. Viņi neprasa neko vairāk
atpakaļ, ka daļu no ta, ko valsts ņēmusi. Bet kas
viņiem līdz šim dots? Pārāk maz. Lai runā lauk-
saimniecības departamenta 1920. gadā savāktie
statistiskie skaitļi. No kara nopostītas 26.505 saim-
niecības. Galīgi nopostītas 5634, pa daļai nopostītas
20.871 saimniecība. Atstāsim tagad pie malas pa
daļaļ nopostītas_20.871 saimniecības, kas varētu būt
vairāk vai mazakdzīves spējīgas, un paliksim tikai
pie galīgi nopostītam, kur no zemes virsus noslaucī-
tas visas ēkas. Ņemsim tika šīs un pieturēsimies
pie tas sumas, kuru sava laikā Satversmes Sapulce
atzina par vajadzīgu uz saimniecības atvēlēt, t. i.
caurmērā 50.000rubļu. Tā nav ne trešā daļa no zau-
dējuma, bettikai sestā vaidesmitā. Bet paliksim ari
pie šīs mazas sumas. Visām 5.634 galīgi nopostītām
saimniecībām butu vajadzīgi tad 281.700.000 rubļu
jeb 5.634.000 latu. Līdz šim gadam izsniegti pabal-
stos 796.348 lati. Iztrūkst 4.837_.652 lati. Šī nauda
nepieciešami vajadzīga, lai varētu turpināt un no-
beigt to darbu, ko Satversmes Sapulce iesākusi, t i.
atjaunot kara galīgi nopostītās saimniecības. Bet es
gribu iet vel zemakun neturēties pie šī aprēķina.
Uzstādīsim citu aprēķinu. Galīgi nopostīto saimnie-
cību skaits bij 5.634. Pabalsti līdz šim izsniegti 3.034
saimniecībām. Bez pabalsta palikušas 2.600 saim-
niecības. Ņemsim tikai šīs saimniecības. Rēķinot
uz katru saimniecību 50.000 rubļu, vajadzīgi 130 mil-
joni_ rubļu jeb latos 2.600.000 latu. Ar šo naudu
varētu pacelt kaut cik tās galīgi nopostītās saimnie-
cības, kas līdz šim neko nav saņēmušas. Bet bu-
džeta komisija nepiegrieza tam ne mazākās vērības
un neatrada pat par vajadzīgu iepazīties ar attiecī-
giemdatiem. Nezinu, kā izturēsies augstais nams.
Tomēr mana frakcija iesniegs sekošus priekšliku-
mus: atvēlēt visnepieciešamāko sumu šai pēdīgi
minētai atlīdzībai, lai tās saimniecības, kas tagad vēl
nīkuļo, paceltu un ražotu paliekošas vērtības. Tālā-
kais priekšlikums būs atjaunot tās sumas, kas bij pie-
prasītas valdības izsniegtā budžetā vispārējai dzīves
atjaunošanai, 600.000 latu apmērā, bet kuras budžeta
komisija strīpoja, atvelkot no šīs sumas 57.000 latu,
kurus atvēlēja tranšeju nolīdzināšanai, Treškārt,
iesniegsim priekšlikumu uzņemt ari šogad budžetā
3.600 latu izpostīto apgabalu kongresa padomes biroja
personāla algu segšanai. Ar to nenodarīsim ne ma-
zākās netaisnības citām šķirām, jo te negrozās jau-
tājums ap šķiru pabalstīšanu, bet gan ap to, vai
valstij ir pienākums atdot kaut daļu no tā nedzīvā
inventāra, ko viņa savā tapšanas laikā ir paņēmusi.
Un tas ir valsts pienākums. Tā to ir uzskatījušas
visas valstis pasaulē un Eiropā; tik vienīgi Latvijas
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valdība un viņu atbalstošā frakcija negrib vairs pildīt
savus pienākumus un apmierināties ar aizdevumiem
nopostītiem, kas gulsies kā jauns slogs uz šiem ne-
laimīgiem. Ir naivs Bachmaņa kunga iebildums, ka
valsts līdzekļi mazinoties, jo šī nauda nenākšot val-
stij atpakaļ. Pēc tāda principa Latvijai,nevajadzētu
maksāt neviena parāda. Nē, tikai tas, kas maksās
parādus, vairo savu kapitālu. Tā ari te. Stiprinot
nopostītos lauksaimniekus, stiprināsim visu valsti,
jo Latvija ir un paliks lauksaimniecības zeme; par
rūpniecības zemi viņa taps un rūpniecība uzplauks
tikai tik tāļu, cik viņa savus spēkus smels no lauk-
saimniecības. Un kur tagad noteicošāpartija, kreisie
sociāldemokrāti ar nevarīgo valdību ir nostājušies
stingra opozīcijā pret lauksaimniecībai nepiecieša-
mam sumam un partijas interešu labā upurē pat
vecus, nopelnu bagātus ierēdņus, tur, pats par sevi
saprotams

^
mana frakcija nevar atbalstīt ne tādu po-

litiku, ne tāda budžeta. Jūs varbūt domājat, ka jums
tāda kārta izdosies nožņaugt pilsoniskās partijas un
grupas. Veltas pūles. Apskatāties tikai, kas notiek
ap jums. Izbraucat uz laukiem un jūs redzēsiet, ka
pilsoniski-nacionalā apziņa aug tā, ka jums pašiem

? paliek bailes; šī_ apziņa aug un mazinājās jūsu ap-
rindas. Un jo talak jus šo politiku dzīsat, jo stiprāki
būsim mes. Mes_ šo parejas_ laiku izturēsim un iz-
iesim nota stiprāki neka mēs bijām; cietēji būsat
vienīgi jus. Ari nenoteiktais un svārstīgais centrs
reiz nāks pie atziņas, ka aizmugure viņam meklējama
nevis pie jums, bet tikai pilsoniski un nacionāli no-
skaņotas aprindas._ (A. Veckalns no vietas: «Pama-
tīgi jus esat izblamējušies ar siļķēm uncitāmlietām.Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lazerso-
nam.

M. Lazersons (Ceire Cion): Augsti godātie de-
putātu kungi! Zemkopības ministrijai jābūt agrārās
reformas ierocim, un tapec _uz_ šo ministriju gul liela
atbildība. Liela atbļldībatāpēc, ka agrārā reforma
tāda vai citāda veida tomēr ir revolucionārs solis.
Ja mēs tā skatāmies uz agrāro reformu, tad mums
jāsaka, ka agrārai reformai jābūt objektīvai pret
visiem pilsoņiem. Tikai tad agrārai reformai būs
viņas progresīvi atsvabinošais raksturs. Bet lielākā
nelaime valstij ir tas, ja sociālās reformas tiek krā-
sotas šauri nacionalistiskā krāsā. Tas nozīmē, ka
īstas reformas nav. Tas nozīmē to, ka īeforma ne-
tiek nemaz izvesta pēc taisnības, un mazākums jūt,
ka zemes piešķiršana un atsavināšana ir tikai ierocis
pret citam toutībām. Tāpēc man kā agrārās refor-
mas piekritējam arjoti grūtu sirdi jāteic, ka zemkopī-
bas ministrija nepūlas izvest agrāro reformu vienlī-
dzīgi pret visiem pilsoņiem. Ne tikai vienlīdzīgi, bet
tendence ir redzama pat uz katra soļa. Es gribētu,
lai zemkopības ministrs atbild mums, kā un kāpēc
centrālas zemes ierīcības komiteja darbojas tā, kā
viņa tagad rīkojas. Man vispārīgi jāteic, ka mūsu
pilsētu un miestu zemju juridiskais pamats ir ļoti ne-
drošs. Mes zinām, ka juridiskais pamats ir izteikts
43._ panta piezīmē, kur ir sacīts, ka šinī pantā pare-
dzētās vietas attiecināmas ari uz ēkām, kādas atro-
das uz zemes gabaliem bieži apdzīvotās vietās,pilsē-
tās un miestos un pieder šo zemes gabalu īpašniekam.
Bez tam vēl: «Ēkas tādās vietās nav atsavināmas".
Ir jau visiem, ne tikai juristiem, zināms,ka šīpiezīme
ir palikusi par lielāko strīdus objektu, kāds tikai pa-
stāv Latvijas tiesā. Ari senāts šinī ziņā bij tulkojis
šo piezīmi dažādos virzienos. Lai iztirzātu šo jautā-
jumu, būtu jāieved šinī lielā un svarīgā jautājumā
viens tulkojums, tapec ka mūsu senāts nav devis no-
teiktu atbildi uz to, kā viņš to saprot, sevišķi, kā
viņš saprot tēzi, ka «ēkas tādās vietās nav atsavinā-
mas". Mēs to varam saprast tikai tādā veidā, ka

iepriekš varēja domāt, ka agrāra reforma ļiemazne-
attiecas uz pilsētām un miestiem. Sākumā bij tāds
iespaids un tāda doma, ka agrārai reformai ir tikai
tīri agrarlikuma raksturs. Bet velak iznāca ta,
ka šī reforma tika attīstīta, paplašināta un izvesta
ari attiecībā uz pilsētām un miestiem. Man jāaizrāda,
ka Buševica kungs izteica to domu, ka mums nav
principā nekas pretim, ka pilsētās un miestos ēkas
netop atsavinātas, tāpēc ka tas saietas ar likuma
satuiu un garu. Bet "lieta tā, ka pilsētās un miestos
ir ēkas, kuras ir atsavināmas. Tās ir lauksaimniecī-
bas ēkas. Tā ari Buševica kungs, kurš ir speciālists
šinī ziņā un vēl Satversmes Sapulces laikā strādāja
šinī jautājumā, savā laikā ļoti noteikti aizrādīja, ka
agrārreformai ir tikai tīri agrārs raksturs un ka nav
iespējams, vai nav pat vēlams paplašināt agrārre-
formu ari uz pilsētām un miestiem. Likums tomēr
tika izvests tā, ka neskatoties uz noteikto tēzi, ka
ēkas pilsētās nav atsavināmas, šīs ēkas tomēr tiek
atsavinātas uz katra soļa. Ja nu mēs tagad griezī-
simies pie prakses, tad mēs it sevišķi redzēsim to,
ka zemes ierīcības komiteja, visvairāk Latgalē,
agrārreformu ir paplašinājusi tādā veidā, ka rīkojas
tīri tendenciozi. Un še pastrīpoju atkal, kā agrār-
reformas piekritējs, es šeit nerunāšu par vasarnīcām,
kaut ari šai ziņā varētu daudz ko sacīt, kas nesaietas
ar vispārējām tiesībām, kas nesaietas ar vispārējiem
tiesību elementiem. Bet tas nu ir vairāk teorētisks
strīds, par kuru varētu strīdēties, bet jamēs runāsim
ne tikai par vasarnīcām, .bet par parastiem gadīju-
miem, kuri notiek katru dienu un runāsim nevis par
tādiem īpašniekiem, kam pieder vasarnīcas un lieli
nami, bet runāsim par vienkāršiem strādniekiem
un nabadzīgiem ļaudīm, kam pieder mazi namiņi un
gruntsgabaliņi, it sevišķi Latgalē, tad mēs redzēsim
galu galā, ka te ne viens piemērs vien var tikt pie-
vests par to, ka zemes ierīcības komiteja rīkojas ne
tikai tendenciozā veidā, bet ari nacionalistiskā vir-
zienā. Es pievedīšu kādus piemērus. Ņemsim Krust-
pili. Tur jau tā piešķiršana bij notikusi un «Zemes
Ierīcības Vēstnesī" jau bija nodrukāts, kam kāds
gruntsgabals piešķirts. Te mēs redzam sekošo: kāds
Fišers, kurš ir skārdnieks trešā paaudzē, tā tad nav
vis kāds barons vai lielskungs, bet ir tikai vienkāršs
skārdnieks, neskatoties uz to, ka viņam jau42 gadus
pieder mazs namiņš ar gruntsgabalu, tas gruntsga-
bals nebija piešķirts. Kāpēc? Uz to atbilde nav.
Tālāk Lemke, kuram ir līgums bijis ne vairāk, ne
mazāk kā 80 gadus vecs, ari oriģinalkontrakts bija
pielikts, tomēr gruntsgabals viņam nav piešķirts.
Kāpēc? Atbilde uz to nav. Tālāk Felruine, kurai
vīrs un dēls ar šrapneli nogalināti, jo Krustpils at-
radās savā laikā pie frontes un tāpēc viņi ari tika
nogalināti, palikusi atraitne ar vājprātīgu dēlu, kas
nav darba spējīgs, bet šai atraitnei gruntsgabals to-
mēr nav piešķirts. Es gribētu jautāt, kāpēc un ne-
zin vai dabūšu kādu atbildi? Čemobrovs Motels,
divi dēli dien armijā, trešais ir kritis Latvijas atbrī-
vošanas karā, gruntsgabals tēvam nav piešķirts.
Bez tam bij gadījumi, kuri notiek Aucē, Kurzemē.
Tur savā laikā kāds Kaufmans un Faincrs bija pircis
no grafa Medema gruntsgabalu. Viņiem tas bijis no-
ņemts, bet pateicoties tam, ka dažiem deputātiem
nākas kādreiz iet uz zemes ierīcības komiteju, izde-
vās apturēt to rīkojumu un viņiem abiem diviem bij
iznomāti tie gruntsgabali, bet tas raksturīgākais,
deputātu kungi, ir tas, ka Fainers, kurš ir žīds un
ieņem vienu trešdaļu no visa nama, maksā 8 mēne-
šos 1500 latu nomas naudas, bet tanī pat laikā kāds
latvietis, kurš ieņem 2/3 no šī nama maksā 900 latu.
Tādā veidā latvietis maksā vairāk kā trīsreiz lētāki
nekā žīds par to pašu namu un par to pašu grunts-
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gabalu. (Lindiņa starpsauciens.) Lindiņa kungs, ar
Jums mēs vēl atsevišķi runāsim'par Jūsu sociālismu
un par Jūsu nacionalistiskām jūtām! Kas attiecas uz
vēl citiem gadījumiem, tad man jāpastrīpo, ka ir ga-
dījumi, kad neskatoties uz to, ka piešķiršana ir no-
tikusi, tomēr ir tādi gruntsgabali, kuri nemaz nav
piešķirti. Tādi ir divi gadījumi. Robinsona Ende,
kura līdz šimJaikam, deputātu kungi, nevar zināt, vai
gruntsgabals ir viņai piešķirts, vai nav piešķirts. Jus
ziniet, ka tas nav ciešams stāvoklis, ja cilvēks nezin,
kas viņam pieder un kas viņam nepieder. Šī Ende
30 gadus atpakaļ pirkusi gruntsgabalu, uzbūvējusi
savu māju uz gruntsgabala, tas gruntsgabals ir zem
Nr. 497 un tagad neskaitās nepiešķirto gruntsgabalu
rindā un ari neskaitās piešķirto gruntsgabalu skaita.
Tas ir ļoti nepatīkams stāvoklis, kurš nav nemaz
ciešams. Tad ir otrs gruntsgabals

^
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līgums noslēgts 1871. gadā, un tomēr šis gruntsga-
bals neskaitās ne par piešķirtu, ne ari par nepiešķirtu.
Es negribu, deputātu kungi, aizkavēt jūsu laiku, lai
aizrādītu tālāk uz piemēriem, kādus te varētu pievest
simtiem un tūkstošiem. Tas pats, ko es te raksturoju,
notiek Korsovā, Viļakos, Preiļos, Višķos, Ludza un
kur tik gribiet. Bet sevišķi, man jāsaka, tas notiek
Latgalē un pēc tam dažādi Trasuna kungi nak un
runā un žēlojas, ka žīdi nav ražotāji, ka viņi nodarbo-
jas tikai ar šeftēm u. t. t. Tīri jezuitiski rīkoda-
mies, no vienas puses kliedz par žīdu neprodukti-
vitati un no otras puses atņem viņiem katru iespēju
kļūt par ražotājiem un justies nodrošinātiem
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stāvīgiem pamatiem. Viņi savos namos nejutās ka
namu īpašnieki, neskatoties uz to, ka viņi ir cinšu
īpašnieki, neskatoties uz to, ka ari 18. panta šis ap-
stāklis ir paredzēts likumu projektā par miestu un
zemes reformu Latvijā. Tur viņi būtu atzīti par činšu
īpašniekiem, tāpēc ka tur ir noteikti sacīts: «Pilsētu
un miestu administratīvās resp. izbūves robežas at-
rodošās muiža vai dzimtsnoma, uz činša vai obroka
tiesībām no agrākiem īpašniekiem apbūvei izdota
valsts fonda zeme, ciktāl tā nav vajadzīga valsts vai
pašvaldības tiešām vajadzībām vai pilsētu un miestu
labierīcībai un tirdzniecības-rūpniecības vajadzībām
piešķirama pastāvošo sadalījumu apmēros dzimts-
īpašumā vai uz vēlēšanos dzimtsnoma tiem, kuriem
šī zeme izdota no agrākā fondā ieskaitītas zemes
īpašnieka." Bet par nožēlošanu tas notiek tā, it kā
centrālās zemes ierīcības komiteja gribizvestto
pēc iespējas drīzāk un ātrāk, lai tādi gadījumi butu
jau noteikti, lai te radītu faits accomplis, lai uzliktu
to juridisko apzīmējumu virsū un lai pec nevienu
likumu nevar attiecināt uz tiem īpašniekiem, tā kā
faktiski zemes ierīcības komiteja atņem tiesības tiem,
kuriem tās pieder uz 18. panta pamata minetālikumu
projektā; ka šis pants tiks pieņemts, es domāju, par
to neviens nešaubīsies. Man jāaizrāda, ka ja cen-
trālā zemes ierīcības komiteja būtu konstruēta citādā
veidā, tad, varbūt, nebūtu tas, ko mēs uz katra soļa
redzam. Varbūt, no tīri tiesiskā redzes stāvokļa tā
lieta neskaidra tāpēc, ka nav vēl līdz šim laikam
noskaidrots, vai centrālā zemes ierīcības komiteja
ir tiesa, vai administratīva iestāde. Patiesību sakot,
viņa ir i tiesa, i administratīva iestāde. No formāla
redzes stāvokļa viņa ir administratīva iestāde. Bet
jamēs griežam vērību uz objektu, uz centrālās zemes
ierīcības komitejas rīcību, tad jāsaka, ka centrālā
zemes ierīcības komiteja ir faktiski tiesa, kaut gan
vispārīgas tiesību garantijas viņai nepastāv. Varbūt,
ka tāpēc ir iespējams tas, kas parastā tiesā nebūtu
iespējams. Man jāaizrāda par piemēru uz Matjukova
lietu, par vienu činšu īpašnieku, kurš strādājis uz
sava gruntsgabala 40 gadus. Atnāca viens, kas to
pieprasa sev, kuram nav nekādas tiesības uz to.
Jāsaka, garām ejot, ka šis cilvēks ir aizbēdzis uz

ārzemēm kādreiz, laikam tāpēc, ka viņš te slikti uz-
vedās savā laikā. Viņš nopratināts centrālās zemes
ierīcības komitejas sēdē kā liecinieks, neskatoties uz
to, ka viņš tieši ieinteresēts šinī lietā. Tas nav pie-
laižams, kad cilvēks, kurš tieši ieinteresēts kāda
gruntsgabala piešķiršanā, dod savu liecību. Bet ja
tas vēršas pret žīdu, un Matjukovs, neskatoties uz
savu vārdu, ir žīds, tad tā lieta, par nožēlošanu, iet
Ja ņemsim vērā to,ka agrāk pēc būtības neapsprieda
šo jautājumu, ja ņemsim vērā to, ka senāts par
tiem gruntsgabaliem, uz kuriem izdota rozā biļete,
aprobežojas tikai ar formalitātēm un neapspriež
lietu pēc būtības, tad mēs nāksim pie slēdziena,
ka tas, kas vienreiz izlemts centrālā zemes ierī-
cības komitejā, paliek uz visiem laikiem negro-
zāms. Tāpēc ir vēlams, lai senāts paplašinātu
savas tiesības šinī ziņā, lai viņš ari pēc būtības
ieietu centrālās zemes ierīcības komitejas lēmu-
mos un noskaidrotu vienu vai otru gadījumu, kur
būtu pārpratumi. Ja mēs visu to, ko es te minēju,
ņemsim vērā, tad mēs redzēsam, ka mazākuma tau-
tības un sevišķi žīdi nevar būt apmierināti, par nožē-
lošanu, ar centrālo zemes ierīcības komiteju. Tas man
jākonstatē vēl sevišķi tāpēc, ka agrārā reforma žīdu
masām ir ne tikai pieņemama, bet pat vēlama. Un
ja mēs redzam tādas attiecības, ja uz katra soļa mēs
redzam, ka centrālā zemes ierīcības komiteja nerī-
kojas pareizi, tad var rasties izmisums un tas izmi-
sumsLatvijas demokrātijai nemaz nav vēlams. Tāds
izmisums šinī ziņā, t. i. agrarlietās, nekādā ziņā nav
vēlams, untāpēc es likšu priekšā līdz tam laikam,
kamēr nebūs noskaidrots, uz kādiem pamatiem jārī-
kojas centrālai zemes ierīcības komitejai, atlikt un
apturēt tos rīkojumus līdz likuma izdošanai par ze-
mes reformu pilsētās un miestos. Tikai tādā veidā
mes varam nākt pie laba gala rezultāta.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:VārdsNonācām.O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augsta
sapulce! No visiem opozīcijas runātājiem, kuri te ir -̂
kritizejuši zemkopības ministrijas budžetu, visbra-
manīgāko runu noturējaLindiņa kungs. Viņš nodeva
iznicinošu kritiku par zemkopības ministriju. Šīmini-
strija esot ūdeņaina ministrija, kurā sēdot miegains
zemkopības ministrs — tāda bija šī runātāja liecība
par zemkopības resoru. Tāpēc gribot negribot ir jā-
pakavējas pie mūsu opozīcijas argumentiem, lai re-
dzētu, kādi ir šie argumenti opozīcijai, kura neatlai-
dīgi grib drupināt tagadējo kabinetu un pie pirmās
izdevības šo kabinetu gāzt.

«Zemes ķoroborešana nekust ne no vietas; līdz
šim vēl nav koroborēta neviena jaunsaimniecība",
tas bija Lindiņa pirmais arguments. Ne nu zemko-
pības resora lieta vien ir šis koroborēšanas jautā-
jums. Bez zemkopības ministrijas še ir iels vārds
sakāms tieslietu ministrijai. Kas tieši uz zemkopības
ministriju attiecas, tad šinī koroborēšanas jautājumā
viņai piekrīt zemes novērtēšana un izpirkšanas lī-
gumu sastādīšana. Zemes novērtēšana, savukārt,
nav zemkopības ministrijas pienākums, bet ir zemes
novērtēšanas komisijas pienākums. Šī komisija ir *savā ziņā tāda pat autonoma iestāde, kā centrālā ze-
mesjerīcības komiteja. Izpirkšanas līgumus nevar
sastādīt, pirms nav notikusi zemes novērtēšana. Sa-
skaņā ar likumu viens mēnesis pēc tam, kad šī no-
vērtēšana ir notikusi, vēl ir jādod laiks iebildumu cel-
šanai. Tikai pēc tam, kad šis termiņš ir pagājis, var
sastadīt_ izpirkšanas līgumu. Šinī zemes vērtēšanas
komisijā taču ari ir priekšstāvis no tās partijas, kuras
vārdā runā Lindiņa kungs. Tikai tagad, mēnesi at-
pakaļ, ir ienākuši pirmie zemes novērtējumi, ap 1000
novērtējumu kopsumā. Tikai tagad šie novērtējumi
ir publicēti un tagad, kur šis mēneša termiņš ir jau
pagājis, koroborēšanas lieta, cik tāl tā atkarājas no
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zemkopības ministra, nekavējoties virzīsies uz priek-
šu. Ir zināms,ka jaurītu izbraukšot uz Latgali pirmie
notark lai ievadītu koroborēšanas lietu. Pēc tam šī
lieta tāpat virzīsies uz priekšu Kurzemē, Vidzemē un
vispār Latvija. Tā tad resori, ne rikai zemkopības
resors, bet ari citi, dara visu iespējamo, visu vaja-
dzīgo. Iztaisīt šo koroboracijas gaitu par uzbrukumu
priekšmetu zemkopības resoram, nav ne mazākā pa-
mata un ne mazākas iespējas. (R. Lindiņš no vietas:
«Vērtēšanas komisijas par mazām.")

Zemes reforma stāvot uz vietas — tas bija nā-
košais Lindiņa. kungaarguments. Zemkopības mini-strija šinī ziņa patērējot veco uzkrāto kapitālu, ar
citiem vārdiem sakot, dzīvojot no Lindiņa kunga tau-
pības. Tas vecais kapjtals, kuru ir uzkrājis Lindiņakungs, ir diezgan savādas dabas. Ar šo «kapitālu"nosvīdis nodarbojas rnusu senāts un viņam vēl daudz
laika bus jāpatērē, lai viņš ar šoLindiņa kunga uz-
krāto kapitālu tiktu kaut kādi galā. Lindiņa kungs
pieveda mums dažus skaitļus, kā saimniecību ieda-
līšana esot_ gājusi uz priekšu vairāku gadu rindā.
Mes redzejam,_ka skaitļi pirmā gadā bij labi lieli, pēc
tamviņi bij vel lielāki, bet pec tam sāka pamazām
slīdēt uz leju. Lindiņa kungs šo parādību atkal pie-
raksta it ka minušu zemkopības ministrijai. Tas nu
katra, ziņa ir gluži_ neapdomāts arguments, kas, ja
nu kādam var runāt par sliktu, tad nekādā ziņā nezemkopības ministrijai. Ir gluži dabīgi, ka skaitļi parsaimniecību iedalīšanu bij lielāki un varēja būt lie-lāki paša sakuma, kad dalīja lielākās muižas, lielākās
saimniecības pec veciem plāniem. Tagad, kad dala
mazākas muižas, sīkakasun sliktākās vienības, kur
apstākļi ir daudz sarežģītāki jau tiem pašiemplāniem
trūkstot, vel vairāk, kur tagad smaguma punkts no-
virzās uz Latgali, kur zemes kategorijas ir tik da-
žādas, agrāras reformas izvešana ir daudz komplicē-
tāka, — bez šaubām še skaitļi nevar rasties tik lieli,
ka tas notika pirmos saimniecību iedalīšanas gados.
Ja nu tagadLindiņa kungs runā par «ūdeņaino" zem-

kopības ministriju, tad bez šaubām šie ūdeņi tur ir
sakrājušies pa lielākai daļai
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aiz Lindiņa vainas uņ paršo ūdeņu novadīšanu sava laikā vajadzēja Lindiņakungam pašam gadat, bet ja nu viņš to nav paspējis,

tad tas izskaidrojams vienkārši ar viņa pēkšņo aiz-
iešanuno zemkopības resora.

Tālākais Lindiņa kunga arguments: nedrošības
sajuta esot iestājusies jaunsaimniekos: tie pērkot un
pārdodot; lūgumi deļ atļaujas pārdot savas jaunsaim-
niecības pa 700 skaita no viena Latvijas novada, pa700 skaita no otra Latvijas novada, ienākot zem-
kopības ministrija. Uz šo parādību var skatīties kā
uz sliktu parādību, var skatīties ari kā uz labu parā-
dību, ar vardu sakot, ka nu katrs to ņem. Pats Lin-diņa kungs un ari visa viņa frakcija vienbalsīgi bijapar ta likuma pieņemšanu, kurš atļauj šādu pirkšanu
un pārdošanu. Un tiešām tas bija vajadzīgs lietas
laba, bija vajadzīgs tapec, lai darītu par iespējamu to,
ka jaunas saimniecības
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varētu pāriet tiešām liet-pratēju, labu saimniekotāju rokās, Nevar sacīt,ka no

m paša sakuma tai liela drūzmā saimniecības būtu no-
gājušas tikai īsto saimniekotāju rokās. Te nu atkal
jāgriežas pie Lindiņa kunga un viņa valdīšanas laik-meta un jāsaka,ka ari viņam bus tur sava daļa vainas
bijis, ne jau nu ļaunprātīgā nolūkā pielaistās vainas,
bet darba steiga. Varbūt tā pati nelaimīgā instruk-cija, pec kuras zirgs netiek uzskatīts par nepiecie-
šamo saimniecības inventāru, tā pati nelaimīgā in-strukcija bus bijusi piepalīdzīga pie tam, ka daļa
saimniecību nav nogājušas īsto saimniekotāju rokās.Ja nu tagad šie mazāk derīgie saimnieki atsvabinās
no zemes, kura prasa vienmēr krietnus darbiniekus
un centīgus lauku apstrādātājus, tad šī parādība nav
uzskatama viscaur! ka negatīva parādība. Tā tad

atkal nekādā ziņā nevar no šī fakta iztaisīt argu-
mentu, kurš runātu par sliktu zemkopības resora
vadītājam.

Tālākais arguments — 21. decembra likuma gro-
zīšana: apbūvēšanas likums, nekustot ne no vietas.
(R. Lindiņš no vietas: «Skaists likums!") Kas bija
tas, ķas to likumu ierosināja? Vai tā nebija jaun-
zemnieku savienība ar viņas tagadējo zemkopības
ministri Bauera kunsm priekšgalā? Jau pagājušo
vasaru viņa to ierosināja. Kas šo likumu viscauri
tormazēja vecās valdības kabinetā? Tā bija lielākā
toreizējā valdības frakcija — zemnieku savienība,
kura vienmēr un vienmēr nebija pietiekoši ar li-
kumu iepazinusies un vienmēr un vienmēr piepra-
sīja šī likuma atlikšanu, lai viņu pamatīgi «izstudētu"
savā frakcijā, kamēr kabinetā ar lielu novēlošanos
tas galu galā tika pieņemts. Bet šķēršļi radās atkal
komisijā. Komisijā šim likumam bij jāiet cauri dau-
dziem sietiem. Pēdīgi šis likums aizvakar tika iz-
gāzts cauri un pateicoties kam? Taisni pateicoties
tam, ka tas pats Lindiņa kungs nebija ieradies uz
sēdi, kurš citādi būtu bijis par to likumu. Pateicoties
Lindiņa izpalikšanai likums ir atkal aprakts. (A.
Klīve no vietas: «Zemnieku savienība ir viscauri bi-
jusi par to!") Ari zemnieku savienība taisni ir bi-
jusi pret šo likumu. Jūs, Klīves kungs, esiet slikti
informēts par savu frakciju. Taisni pateicoties ari
zemnieku savienībai, pateicoties lielai un mazai zem-
nieku savienībai (troksnis) apbūvēšanas likums ta-
gad ir aprakts un kāds nu ir iznākums?! Iznākums
ir tas, ka mūsu valsts manta, mūsu valsts meži tiks
šķiesti par vienu piekto daļu cenas, apbūvēšanas
jes bez kaut kāda plāna. Mūsu valsts manta, pateico-
ties Lindiņa kungam un zemnieku savienībai, tiks
tāpat uz priekšu izšķiesta (Lindiņa starpsauciens).
Lindiņa kungs saka, ka tas taču esot pozicijas pie-
nākums — rūpēties par likuma pieņemšanu. Bet,
Lindiņa kungs, kas tad ir opozīcijas pienākums?
Jus uzskatiet par savu vienīgo pienākumu mēģināt
gāzt valdību, bet vai tad likumdošanas lietās jums,
opozīcijai nav ari nekādu pienākumu? Pēc Lindiņa
loģikas tā iznāk._ TadJau lietderīgāki jums būtu
meklēt darbu savās mājās nekā te Saeimā.

Kroni savai demagoģiskai runai tomēr Lindiņa
kungs uzlika ar uzbrukumiem tai partijai, pie kuras
pieder zemkopības resora vadītājs. Viņš iztēloja
lietu tā, it kā mazsaimniecību veicināšanas biedrība
būtu tā organizācija, uz kuru kā no pilnības raga
birtu visādi valsts labumi, subsīdijas un aizdevumi,
turpretī tai vienīgai jaunsaimnieku aizstāvei — lauk-
strādnieku savienībai šie pabalsti un aizdevumi tiktu
atrauti. Nu ir jāseko _Lindiņa kunga argumentiem,
ka viņš to domu ilustrē.

3—6 miljoni valsts-naudas esot izdoti mazsaim-
niecību veicināšanas biedrībai pagājušā gadā. Tāds
bija Lindiņa apgalvojums. Bet kāda ir patiesība?
Pagājuša gada šai biedrībai ir izsniegts valsts pa-
balstu un aizdevumu — 890.000, kuri sadalās sekosi:
žurnālam «Mazsaimnieks" 136.000; kursu un priekš-
lasījumu sarīkošanai 59.000; agronomiskii-juridiskai
palīdzībai — 582.000; mašinu koplietošanas punktu
ierīkošanai un mašinu iepirkšanai 113.000. Visos pa-
stāvēšanas gados, kopš šī biedrība ir nodibinājusies,
sakot no 1920. gada, šī biedrība ir saņēmusino valsts
tuvu pie pusotra miljona rubļu. Še nerunāju par
Ratnkas mājturības skolu, kurai ir izdoti 7500 latu,
bet kura jau ir mērķis pati par sevi. Bet Lindiņa
kungsrunādams par 6 miljoniem, patieso skaitli ir
reizinājis vismaz uz 5, lai tā bilde iznāktu priekš viņa
labvēlīgāka un priekš mazsaimniecības veicināšanas
biedrības ļaunāka.

Tālāk Lindiņa kungs _apgalvoja, ka uz katru sa-
pulces vai kursu klausītāju valdība esot piemaksā-
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jusi šai mazsaimniecību veicināšanas biedrībai 1000
rubļu. Patiesībā 1923)24. budžeta gadā ir noturēti
157 priekšlasījumi ar 8.483 klausītājiem. No valsts
līdzekļiem uz katru priekšlasījumu nāk 11 lati, otri '
11 lati nāk no pašas sabiedrības līdzekļiem. Tā tad
uz katru sapulci, kurā caurmērā piedalījušies 55 klau-
sītāji, nāk no valdības 550 rubļu. Tas iztasa 10 rubļu
uz katru klausītāju. Bet Lindiņa kungam ir 1000
rubļu uz katru klausītāju, tā tad šinī gadījuma viņš
reizina jau ar 100, pieliek klāt divis nulles, lai tikai
priekš viņa aizstāvamās lietas tā aina iznāktu la-
bāka un priekš mazsaimniecību veicināšanas bie-
drības sliktāka.

Nākošais arguments izgāja uz to — tas Lindiņa
mutē vakar skanēja kā visļaunākais — mazsaimnie-
cību veicināšanas biedrība nodarbinot studentus-
agronomus, laižot viņus tautā uz priekšlasījumiem un
tā esot slikta parādība. Jāsaka, ka mazsaimniecību
veicināšanas biedrība pirmā vietā pēc savas nozīmes
nebūt neliek teorētiskos priekšlasījumus, bet gan
praktisko un juridisko un agronomisko konsultāciju,
padomus uz vietām un centrā. (Lindiņa starpsau-
ciens: «Kāpēc jūs dariet paralēlu darbu ar lauk-
saimniecības centralbiedrību?"). Tad par jūsu lauk-
strādnieku savienību to pašu var jautāt. Jūs taču sa-
kiet, ka tā ir priekš agronomiskās palīdzības un sū-
dzaties, ka to nepabalstot. Šinīpraktisko padomu do-
šanā un priekšlasījumu sarīkošanā ne nu vienīgi
studenti-agronomi ir mazsaimniecību veicināšanas
biedrības darbinieki. Bet Lindiņa kungam nav izde-
vīgi minēt tos mazsaimnieku darbiniekus,kuriem jau
ir vārds visā Latvijā. Viņam netīk minēt, piemēram,
agronomu A. Kalniņu, netīk minēt agronomu Du-
bovski, bijušo valsts zemju inspektoru, netīk minēt
agronomu Skreiju. Neminēsim jau nemaz tādus Lin-
diņam nepatīkamus vārdus, kā agronomus Plostoju
un Keņģi. Ja par studentiem runājam, tad varu pa-
teikt, ka no 8 mazsaimniecību veicināšanas biedrības
biroja darbiniekiem tikai trīs ir studenti; visi pārējie
darbinieki ir augstskolu vai vidusskolu beiguši. Kas
uz šiem3 studentiem-agronomiem attiecas, tad tie ir
pedeja kursa studenti,kamēr Jūs pats, Lindiņa kungs,
esat tikai otrā kursa students, kā tas ir izlasāms
deputātu personālā sarakstā. (R. Lindiņš no vietas:
«Es agronomiju

^
nestudēju!") Jūs, agronomiju ne-

studēdami, savā laikā tomēr faktiski esat vadījuši
gandrīz visas zemkopības resora lietas. Tas ir vēl
ļaunāki Ja nu Jūs par studentiem esiet tik sliktos
ieskatos, tad jādomā, ka to mērauklu Jūs esat ņē-
muši tieši no sevis, un jāsaka, ka Jūsu prakse zem-
k( pības resorā ir bagāta «nedarbiem", es negribu
teikt, ka apzinīgiem. Vismaz ar neprašanas «ne-
darbiem" šī prakse ir bijusi pilna un senātam tagad
nākas ar šo nedarbu nokārtošanu nodarboties. Vis-
pār par studentiem runājot, jājautā, kura lielāka sa-
biedriska iestāde ir bez šiem darbiniekiem? Bet vai
ta ir kāda ļauna parādība? Vai, piemēram,agronoms
Stores, agronomiskās palīdzības lietās savā ziņā cen-
trāla figūra, vēl pagājušā gadā nebija tikai students?
Vai tas pats lauksaimniecības centralbiedrības se-
kretārs Zandmamis vēl šo baltu dienu nav students?
Un Jus, Lindiņa kungs, taču negribēsat teikt ka šī
iestāde, caur kuru lielā mērā tiek veikts agronomi-
skās palīdzības darbs, ka tā būtu bijusi slikta? Tā
tad izejot no tiem sliktiem piedzīvojumiem, no tās
sliktās sirdsapziņas, kāda var būt otrā kursa stu-
dentam, Lindiņa kungam, nevar mest ēnu uz visiem
šiem studentiem, agronomiskās palīdzības darbinie-
kiem.

Nākošais arguments — mazsaimniecību veici-
nāšanas biedrības pārskats. Šī smukā grāmata ar
bildēm (rāda drukātu pārskatu) esot drukāta ar valsts

līdzekļiem. Un tas nu bija Lindiņam it kā viens gra-
vējošs arguments. Man jāpasaka patiesība, ka pie
šīs brošūras izdošanas nav ne kapeikas valsts lī-
dzekļu. Pārskats ir drukāts tikai par pašasbiedrības
līdzekļiem. Visi nabalsti, kādi ir mazsaimniecību vei-
cināšanas biedrībai no valsts, ir tikuši izlietoti sa-
skaņā ar valsts kontroles noteikumiem un pēc lauk-
saimniecības departamenta paredzēta sadalījuma.

Nākošais arguments: Mazsaimniecību veicinā-
šanas biedrības birojā darbojoties, kā uz bildītes re-
dzams, līdz 20 dažādu darbinieku. Tas esot lieks
luksus un valsts līdzekļu nelietderīga izšķiešana.
Lindiņa kungs, tai bildītē Jūs esiet maldījušies: no vi-
siem tiem darbiniekiem ir tikai viena vienīga kan-
tora darbiniece, kurai daļa no algas tiek segta ar
valsts izsniedzamiem līdzekļiem, un ari tas pats tikai
sākot no 1923. gada 1. septembra. Visi pārējie dar-
binieki no valsts līdzekļiem atalgojamo kategorija
neietilpst.

Nākošais arguments: Šinī birojā darbinieki rak-
stot labvēlīgas korespondences, laikam, par jaun-
zemnieku savienību, par mazsaimniekiem, vai kaut
ko tam līdzīgu. Ko katrs cilvēks privāti dara,
Lindiņa kungs, to izdibināt ir neiespējama lieta. Ir
pilnīgi neiespējami izzināt ari to, kad Jūs, piemēram,
rakstiet savas korespondences par labu laukstrād-
nieku savienībai un pret mazsaimniekiem un jaun-
zemniekiem. Varbūt Jūs ari to dariet tādā momentā,
kad Jus tiekat algoti no valsts līdzekļiem. Izdibināt
to ir pilnīgi neiespējama lieta.

Nākošais arguments: Sēkla, kuru aizdodot lauk-
saimniecības departaments, tiekot izdalīta tās pašas
mazsaimniecību veicināšanas biedrības valdes lo-
cekļiem. (Lindiņa starpsauciens.) Jūs to esiet izla-
sījuši pēc šīs rubrikas, kas man te ir priekšā. (R.
Lindiņš no vietas: «Tur tas ir rakstīts.") Tur ir sa-
cīts, ka 1923. gada pavasarī tie 100.000rubļi, kuri no
lauksaimniecībasdepartamenta saņemti un pārvērsti
augstražīga sēklā, ir izdalīti 10 jaunsaimniekiem.
Starp šiem 10 Jus redziet Šķibes Liniņu — mazsaim-
niecību veicināšanas biedrības valdes locekli, kurš
tanī paša laika ir jaunsaimnieks. Bet vai tad tas ir
kāds noziegums? (R. Lindiņš no vietas: «Un in-
struktori?") Vai tad tas, kas kādā kooperācijas dar-
bā, sabiedriska darba veic lauvas daļu, vai tad tas
no katra pabalsta ir izslēdzams, nosodāms par to?
Jūsu loģika ir tāda, Katrā ziņā te atkal kaut kas
klibo. Nekadaziņa tas procents nav par lielu, ja starp
10 cilvēkiem jus atrodat vienu valdes locekli, kas ari

. ir dabūjis aizdevumu no valsts līdzekļiem, kurš-pie
tam vel ir jaunsaimnieks, tāds jaunsaimnieks, kuruvar uzskatīt par priekšzīmīgu savā apkārtnē.

Nākošais arguments tāds, ka Lindiņa kungs žē-
lojas, ka no tiem 25 miljoniem, kurus zemkopības
resors aizņemies no kara resora sumām, esot da-
būjuši savu daļu lauksaimniecības centralbiedrība—-
5 miljoni, ekonomiska

^
sabiedrība ari 5 miljoni un

mazsaimniecību veicināšanas biedrība ari esot dabū-
jusi kādu miljonu. Ta esot galīgi nepielaižama lieta,
jo jaunsaimnieku kooperativs esot dabūjis tikai
200.000. Ja, Lindiņa kungs, tur neko nevar darīt.
Acim redzot, zemkopības resors ir rīkojies pie aiz-
devumu sadalīšanas pec skaidri redzamām, uzrā-
dāmām darba sekmēm; ir skatījies uz to, ko katra
organizācija ir darījusi lauksaimniecības labā un ko
viņa var darīt uz priekšu. Katrā ziņā mazsaimnie-
cību veicināšanas biedrība ar saviem pāri par 10.000
biedru un tās sabiedriskās organizācijas, kas pulcē-
jas ap to: mazsaimnieku krāj-aizdevu sabiedrība,
ekonomiskā sabiedrība, apdrošināšanas biedrība, tās
pulcē ap sevi taisni to jaunsaimniekukategoriju, kura
vislielāko svaru liek uz pašdarbību, uz kooperāciju,
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un kura mazāk gaida no valsts pabalstus, bet vis-
labākā gadījumā cerē uz aizdevumiem. Jūs runājat
par mazsaimniecību veicināšanas biedrību tā, it kā
tā būtu tikai kāda sekcija pie kādas politiskās par-
tijas, vai ari otrādi — kāda politiska partija būtu
sekcija pie šīs mazsaimniecību veicināšanasbiedrības.
Galīgi aplams uzskats! Mazsaimniecību veicināšanas
biedrība uz politiku negriež vērību. Ja Jūs paintere-
sētos tuvāki, ja Jūs prasītu pēc mazsaimniecību vei-
cināšanas biedrības biedru politiskās piederības, tad
Jūs to starpā atrastu tiklab kreisos sociāldemokrātus,

kā ari zemnieksavienībniekus. Ir šinī organizācijā ari
viens, otrs jaunzemnieks.

Bet lai paskatāmies tanī savienībā, kuru aizstāv
Lindiņa kungs, un kuru aizstāvēdams, Lindiņa kungs
ar svēta sašutuma dusmām runāja par tagadējo zem-
kopības resora vadītāju. Tā ir laukstrādnieku sa-
vienība. Man nav jāreizina ne ar 5, ne ar 100, nav
jābūvē savi argumenti uz tenkām, bet es nolasīšu
valsts kontroles pārskatu par Lindiņa reprezentēto
laukstrādnieku savienību, Man rokās ir valsts kon-
troles ziņojums no 1923. gada 28. decembra lauk-
saimniecības departamenta direktoram. Kontrole ir
atradusi, pirmkārt, «ka laukstrādnieku savienība ir
seguši no valsts pabalstu sumām dažus izdevumus
par 1922. gada augusta, septembra un oktobra mē-
nešiem" — tas ir pirmais valsts kontroles pārskats
— «kādā laikā minētā laukstrādnieku savienība ne-
kādu kulturelu darbību vēl nebija attīstījusi". (R. Lin-
diņš no vietas: «Visu laiku strādā!"). Tas ir valsts
kontroles pārskats, es lasu no rakstīta. «Otrkārt,
daļa aizdevumu saistīta ar savienības tīri iekšējo
darbību, piemēram, viņas vietējo nodaļu revīzijām
u. 1.1 Treškārt, kanclejas darbinieku algošanai iz-
lietots valsts pabalsts virs noteiktās normas pēc
1922. gada tāda un tāda datuma noteikumiem, t i,
kas pārsniedz paredzēto 5% normu no valsts pa-
balstu sumām. Piektkārt, savienības noturēto priekš-
lasījumu pārskatā starp citu uzrādīti ari kāda in-
struktora Zariņa itin kā Aizputes apriņķī noturēti
priekšlasījumi, piemēram, Pormsātos, Kalētos. Šī
fakta pareizību noliedz Aizputes apriņķa priekšnieks,
paziņodams savā rakstā zem tāda un tāda numura,
lauksaimniecības departamentam, ka Aizputes ap-
riņķī jninētais instruktors priekšlasījumus nav no-
turēji s." Še aizrādīja kā uz lielu ļaunumu, ka
studenti-agronomi noturot priekšlasījumus, pēc Lin-
diņa kunga liecības —; sliktus priekšlasījumus, bet
man jāsaka, ka labāk taču lai lasa kaut ari tie paši
studenti-agronomi nekā uzdot rēķinus par fiktīviem
priekšlasījumiem. «Sakarā ar augšā uzskaitītām ne-
pareizībām no Latvijas laukstrādnieku savienības
1922X23. budžeta gadā izsniegtām valsts pabalsta
sumam 62.500 rubļi kā nepareizi izlietotas atzītas
sumas pēc sekoša aprēķina: izmaksātu darbinieku
algas par 1922. gada septembri un oktobri — 9500
rubļu; kanclejas darbinieku algošanai virs atļautās
5% normas — 4375 rubļu; ar savienības iekšējo
darbību saistītie izdevumi — 848 rubļu, kopā 14.851
rubļu, kāda suma atmaksājama atpakaļ valsts ienā-
kumos' .

Tas ilustrācijai no oficieliem dokumentiem.
Tālāk, Lindiņa kungs, Jūsu savienība pati at-

zīstās, ka viņas darbība neiet uz priekšu tā, kā Jūs
vakardien viņu tēlojāt un ar kādām pretenzijām Jūs
uzmetoties, ka Jums valsts līdzekļi pienākoties. Ko
konstatē paši jūsu savienības orgāni? Latvijas lauk-
strādnieku savienības centrālā valde 1924. gada
29. februārī griezās pie lauksaimniecības departa-
menta iar lūgumu: «... varētu aprobežoties ar būv-
techniskās palīdzības sniegšanu jaunsaimniekiem,kā-
dai vajadzībai nepieciešami būtu vismaz 2 algoti
būvinstruktori-techniķi." To raksta laukstrādnieku

savienības valde 29. februārī šinī pat gadā, bet jau
šī paša gada 5. martā lauksaimniecības departamen-
tam laukstrādnieku savienības valde, ziņo sekošo:
«Paziņojam, ka laukstrādnieku savienības būvtech-
niskā biroja darbinieki Jānis Ozols un Mārtiņš Kal-
cherts, kuri tika algoti no agronomiskās palīdzības
sumām, ir atlaisti no dienesta un no 1. marta savas
algas nesaņem. Par marta mēnesi pabalstu darbi-
nieku atalgošanai lūdzam nepiesūtīt, jo pietik-
sim ar līdz šim izsniegtām sumām." Tas ir konsta-
tējums. (R. Lindiņš no vietas: «Godīga savienība.").
Tas tikai vēl trūka: saņemt līdzekļus un nedarbo-
ties! Konstatēts ir viens, proti, ka no visas jūsu lie-
lās darbības, ka no tās nekas nav iznācis. Jus pie-
rādāt paši ar savu orgānu atzinumiem, ka jūs ne-
pelniet to, lai jūs pabalsta ar valsts līdzekļiem.

Tāda ir patiesībā tā aina par jūsu organizāciju.
Tā pierāda, ka jūs, mazinieki, uzstādiet pārāk lielas
pretenzijas, pārāk lielā lomā jūs iedomājaties sevi, kā
jaunsaimnieku pārstāvji. Te ir pārāk liela pretruna,
Jūs, kuri šķielējiet uz 8 stundu darba laika ievešanu
lauksaimniecībā, jo Jūs paši, Lindiņa kungs, ari strā-
dājiet pie šī likuma; jūs, kas uzstādāt tos pašus gala
mērķus, ko jūsu biedri pa kreisi, jūs dabīgi nevariet
būt jaunsaimnieku šķiras aizstāvji un vēl prasiet, lai
valsts jūs pabalsta ar saviem līdzekļiem. Par ko
runā visi jūsu kongresi? Vai jūsu kongresi notiek
priekš tam, lai iztirzātu praktiskus, saimnieciskus
jautājumus,? Jūsu kongresos pirmā un galvenā lieta
ir politika. Jūs pat vēlēšanās ejat uz vienas listes ,
politiskā partija — mazinieki un kultureli-saimnie-
ciska organizācija — laukstrādnieku savienība. Jūs
tā tad abi esiet viens un tas pats.

Jūsu partija, kas tagad uzmetas par zemkopības
resora sevišķiem tiesātājiem, pēc savas būtības jus
esiet mākslīgs radījums. (Jautrība zālē.) Jūsu at-
šķiršanās no kreisiem sociāldemokrātiem savā laikā
bij izsaukta pa daļai ar zemnieku savienības gribu.
Zemnieku savienībai bija vajadzīgas jūsu balsis un
viņa šīs balsis turēja savās rokās ar bagātīgiem pa-
balstiem. Meierovica valdības laikā vēl pagājušā
gadā 300.000 rubļu jums nokrita kā no gaisa. Dārgi
zemnieku savienībai ir maksājušas šīs balsis, tas ir
tiešām jāsaka. Satversmes Sapulces laikā, pēc tās
mākslīgās šķiršanās no kreisiem, jums bija 17 depu-
tātu, Saeimā jau tikai 7 un es baidos, ka otrā Saeimā
šis skaits 7 nebūtu jāsadala ar lielāku skaitli. Jūs,
mazinieki, esiet valsts pansionāru partija un jūs va-
riet pastāvēt un eksistēt vienīgi tik ilgi, kamēr jūsu
galvas ir pie valsts siles, bet ko līdz tas tā nava,
jumsnav vairs pamata zem kājām. (R. Lindiņa starp-
sauciens: «Kā Jūs variet to nenosarkuši runāt?")
Jūsu vakardienas demagogija mani uzaicināja šodien
runāt, citādi es, laikam, pie zemkopības ministrijas
budžeta nebūtu runājis; bet ja reiz jūsu demagoģija
iet pāri par katru robežu, tad viņa katrā ziņā ir jā-
atmasko.

Ari zemnieku savienība ir opozīcijā pret taga-
dējo valdību, bet viņa tomēr sūtīja kritizēt zemkopī-
bas ministrijas budžetu savu vislabāko autoritāti
agrarpolitikas un lauksaimniecības jautājumos— Cel-
miņa kungu, un, jāsaka, Celmiņa kungs runāja ko-
rekti un, raugoties no savas partijas viedokļa, pa-
tiesību, bet ari tikai no savas partijas viedokļa.
Šodien zemnieku savienība raidīja cita kalibra vīru,
kas par agrārām lietām samērā maz ko zin un šis
runātājs atkal iejauca savā runā to pašu mīļo «izda-
rīšanos" un politiku. Vienīgais viņa runas jājamais
zirdziņš bija, ka centrs ejot sociāldemokrātu pavadā,
bet nepieveda šim jājamam zirdziņam neviena ar-
gumenta. Acīm redzot Gailīša argumenti ir tie paši,
kādus pievedis zemnieku savienības galvenais liders,
Meierovica kungs, zemnieku savienības biedru va-

i
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^E\:H!^ kāra. Tur viņš sarunājis mazākais 12 nepatiesības
|par centra politiku un viņa atkarību no socialdemo-

f

krātiem. (Sauciens no zemnieku savienības.) Ne
^ šinīvgadījumā pie budžeta jautājuma man uz tām jā-

aizrāda. To pie gadījuma citu reizi! Es tikai, rak-
sturodams Gailīša kunga uzstāšanos, to konstatēju.

'%'-" Pat atbildīgās opozīcijas runātāju, Celmiņa kungu,
~S \man-tom,̂ jāsaka, visa atzinība par viņa korekto un

> \ ari iuģjmņa. partijas viedokļa patieso runu. Lindiņa
krifiKarturpretim, ir ārpus katras kritikas. Lindiņa

"kunga opozīcijas runas nolūks bija vienīgi — lēkt
acīs tai partijai, pie kuras pieder tagadējais zemko-

pības ministrs, un mēģināt glābt Lindiņa partijas sa-
brūkošo lietu. Es gribētu tikai vienu, lai Jūs, Lindiņa
kungs, mantotu no vakardienas uzstāšanās, proti:
tas cilvēks, kurš pats sēž stikla namā, lai nesviež
otram ar akmeni! (Sauciens pa kreisi: «Var izsist
caurumu.").

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Tā kā šo-
dien nolikta frakciju biroja sēde, tad lai dotu iespēju
noturēt šo sēdi, prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi
slēgt. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Nākošā
sēde otrdien, pīkst 5 pēc pusdienas. Turpināsies iz-
sludinātā dienas kārtība. Šīs dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8 vakara.)

V. sesijas 17. sēde 1924. gada 27. maijā.
(Atklāta pīkst 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Pārmaiņas komisiju sastāvā 546
2. Ministru prezidenta lūgums pagarināt termiņu dažu

likumprojektu iesniegšanai 546
3. Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos

(3. lasījums; nodod atpakaļ pašvaldības komisijai):
Q. Reinhards, referents 547, 548, 549, 550,

551, 552, 553
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija) . . . 550
M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks) 553, 554
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 553

4. Likums par biedrību, savienību un politisku organi-
zāciju likuma papildināšanu (pieņem steidzamības
kārtībā):

Br. Kalniņš, referents 554
5. Likums par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta

1924./25. budžeta gadā (pieņem steidzamības kār-
tībā):

J. Goldmanis, referents 555
G. Zemgals, referents .........558
J. Goldmanis (zemnieku savienība) . . . 556, 560
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 557
J. Ducens (zemnieku savienība) ...... 558
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 559

6. Valsts budžeta likums (1. un 2. lasījums):
V. Bastjānis, referents . 561, 568, 569, 570, 572
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 565, 568, 569, 570, 571
7. Likums par kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma

XI. sēj. II. dalās 1903. g. izd.) X. sadalās 31. panta
grozīšanu (pieņem steidzamības kārtībā):

E. Birkhāns, referents 575
8. 3 Saeimas deputātu ievēlēšana Triju zvaigžņu ordeņa

domē 576
9. Likums par Alūksnes pilsētas administratīvām robe-

žām (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Ulpe, referents 576

10. Likums par Durbes pilsētas administratīvo robežu
paplašināšanu (1. un 2. lasījums):

V. Sanders, referents . . 578
11. Pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes likumā par

izpirkšanas aktu nodevām (pieņem steidzamības kār-
tībā) :

M. Rozentāls, referents 579
J. Purgals, referents 580

Krājumā Saeimas Stenos rafiskā]
birojā_jU^iJ_Jik^bajelāJji uj

12. Likums par eksportējamās gaļas un tās pārstrādā-
jumu kontroli (pieņem steidzamības kārtībā):

P. Siecenieks, referents 581, 585
P. Siecenieks (zemnieku savienība) 582
A. Klīve (zemnieku savienība) .... 583, 584
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .... 583, 585

13. Likums par disciplinārā reglamenta papildinājuma
73. p. atcelšanu (pieņem steidzamības kārtībā):

J. Ducens, referents 586
14. Likums par olu eksporta kontroli (pieņem steidza-

mības kārtībā):
J. Hans, referents 587, 590
P. Siecenieks (zemnieku savienība) .... 588
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) ......589

15. Nākošā sēde 590

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta. _

Pārgrozot agrāk izziņoto dienas kartību, saziņa
ar frakciju biroja šīs dienas sēdes lēmumu, paredzēta
sekoša dienas kārtība: prezidija ziņojumi; likums par
Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos, 3. lasījums;
likums par biedrību, savienību un politisku organi-
zāciju likuma papildināšanu; likums par karavīru
atvaļināšanu no kara dienesta 1924./25. budžeta ga-
dā; valsts budžeta likums; likums par kreditlikuma
(Krievijas likumu kopojuma XI. sēj. II. daļas 1903. g.
izd.) X. sadaļas 31. panta grozīšanu; 3 Saeimas de-
putātu [ēvelēšana triju zvaigžņu ordeņa domē; likums
par Alūksnes pilsētas administrativām robežām; li-
kums par Durbes pilsētas administratīvo robežu pa-
plašināšanu; pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes
likumā par izpirkšanas aktu nodevām; likums par
eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli;
likums par disciplinārā reglamenta papildinājuma
731 p. atcelšanu; likums par olu eksporta kontroli;
likums par žūpības apkarošanu; Ziemeļ-Latvijas
dzelzceļu sabiedrības statūti.

Prezidijam sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā
Bastjānis iesniedzis priekšlikumu ievēlēt sociālās li-
kumdošanas komisijā Morica vietā Būmeisteru. Ie-
bildumu nav? Ievēlēts Morica vietā Būmeisters.
Ministru prezidents piesūtījis rakstu, kuru es lūdzu
nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Ar Saeimas š. g_. 4. aprija lēmumu valdībai uzdots viena
mēneša laikā izstrādāt likumprojektu par algoto darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un profesionālu slimību gadījumos, ap-
vienojot visus attiecīgos pastāvošos likumus un piemērojot tos
modernās sociālās likumdošanas prasībām. Tā kā šis uzde-
vums ir plašs un sarežģīts, darba ministrijai nav iespējams to
pienācīgi veikt viena mēneša laikā, kādēļ, saskaņā ar ministru
kabineta š. g. 20. maija lēmumu, pagodinos lūgt Saeimu paga-
rināt augšminētā likumprojekta iesniegšanas termiņu līdz š. g.
15. jūnijam.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s."

18
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanā nak lūgums pagarināt termiņu
minētā likumprojekta iesniegšanai hdz 15. jūnijam.
Es lūdzu pacelties tos, kas butu pret termiņu paga-
rināšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Termiņa pa-
garināšana līdz 15. jūnijam pieņemta vienbalsīgi.

Nākošais dienas kartības punkts ir -U-kmns
par Latvijas teritorijas iedalīšanu
ap riņķos, 3. lasījums. Referents Reinhards. Pa-
gājušā sēdē izskatīja cauri pārlabojumus līdz 21. pan-
tam. Šinī sēdē caurskatāmi pārlabojumi, sakot ar
22. pantu. Es lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 22.
panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu strīpot." Iesniedzis Jezups Rubulis.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens

nevēlas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi par Je-
zupa Rubuļa iesniegto priekšlikumu pie 22. panta.

Referents G. Reinhards: Komisija pārlabojumu
ir pieņēmusi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija Jezupa
Rubuļa priekšlikumu

strīpot 22. pantu
ir pieņēmusi. Es likšu tagad Jezupa Rubuļa priekš-
likumu — strīpot 22. pantu — uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Nav. Kas atturas? Nav.
Jezupa Rubuļa priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
22. pants strīpots. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie
23. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā strīpot vārdu: „Balvu" un ta vieta likt vardu «Vi-

ļakas" . Iesniedzis Jezups Rubulis.
Pantā 1. rindā strīpot vārdu „Balvu" un ta vieta likt „Vi-

lakas". Iesniedzis Fr. Trasuns._
Pantā 1. punktā strīpot vārdu „Balvu" un ta vieta likt

„Jaunlatgales". Iesniedzis Fr. Kemps.
Pantā 2. punktā ievietot vārdu „Bauskas".

Iesniedzis _A. Dzenis.
Pantā strīpotā 2. punkta vietā ievietot vārdu „Bauskas".

Iesniedzis P. Ulpe.
Pantā ievietot jaunu punktu ,.IS ) Talsu".

Iesniedzis R. Bīlmanis.
Pantu papildināt ar sekošiem vārdiem: „un 18) Aizputes".

Iesniedzis GZejmjals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vaīouneviens

nevēlas. Es lūdzu referentu izteikties.
Referents G. Reinhards: Pārlabojums no Jezupa

Rubuļa atkrīt tāpēc, ka mēs esam par apriņķa centru
pieņēmuši Jaunlatgali. Pārlabojums no Fr. Trasuna
ari atkrīt. F. Kempa pārlabojumsjāieved šinī panta
tāpēc, ka augstais nams ir jaupieņēmis „Jaunlatgali".
Tāpat Dzeņa pārlabojums jāpieņem tāpēc, ka tas ir
jaupieņemts kā apriņķis. Šinī 23. pantā ir tikai ap-
riņķi uzskaitīti. Dzeņa iesniegtais pārlabojums sa-
skan ar Ulpes kunga iesniegto pārlabojumu. Bīlma-
ņa kunga iesniegtais pārlabojums ari jāpieņem, jotas
saskan ar to, ko augstais nams ir pieņēmis. Tāpat
pārlabojumu no Zemgaļa kunga ari vajaga pieņemt,
jo viņš saskan ar to, ko augstais nams ir pieņēmis.
Komisijā par tiem pārlabojumiem toreiz nebija ru-
nas, tāpēc ka komisija šādu apriņķu iedalījumu nepa-
redzēja. Komisijas vārdā es nevaru izteikties pret
šiempārlabojumiem, bet drīzāk komisijas vārdā šiem
pārlabojumiem ari jāpiekrīt. Citādi to ari nemaz ne-
var darīt.

, Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pārlabojumi pie 23. panta. Jezupa Rubuļa un Franča
Trasuna pārlabojumi atkrīt saskaņā ar jau agrāk
pieņemtiem lēmumiem. Nobalsošanā nāk pārlabo-
jums,kuru iesniedzis Kemps:

„23. panta 1. punktā strīpot vārdu „Balvu" un tā vietā
likt „Jaunlatgales"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Kempa priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav._ Kempa
priekšlikums pieņemts,vienbalsīgi. Tālāk nāk nobal-
sošanā identiskie Dzeņa un Ulpes priekšlikumi:

„23. panta 2. punktā ievietot vārdu „Bauskas"."
Lūdzu pacelties_ tos, kas būtu pret šo priekšliku- .

mu pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?_ Ari nav.
Šiepriekšlikumi pieņemti vienbalsīgi. Talak nak no-
balsošanā Bīlmaņa priekšlikums:

„23. pantā ievietot jaunu punktu ..13) Talsu"."
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Bīlmaņa

priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Bīlmaņa priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Beidzot
nāk nobalsošanāZemgaļa priekšlikums:

„23. pantu papldinat ar vārdiem „un 18) Aizputes"."
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Zemgaļa priekš-

likumu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Zem-
gaļa priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Nobalso-
šanā nāk 23. pants pārlabotā veidā. Ludzu pacelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 23. pants pieņemts vienbal-
sīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie pielikuma 1.
punkta.

Sekretārs .1. Vesmanis:
„1. punktā vārda „Balvu" vietā likt „Vilakas".

Jezups Rubulis._
1. punktā strīpot vārdus „Balvu apriņķis" un to vieta likt

„Vilakas apriņķis". F. Trasuns.
1. punkta strīpot vardu „Balvu" un ta vieta likt „Jaun-

latgales". F. Kemps.
1. punktā — „Balvu vai Viļakas apriņķī" — vārdus „Bal-

tinavas, Balvu, Liepnas" pieņemt sekoša redakcijā „Baltino-
vas, Bolvu, Lipnas." Jezups Rubulis.

1. punkta vārda „Baltinavas" vieta likt „Baltinovas";
1. punktā vārda „Balvu" vietā likt „Bolvu";
1. punktā vārda „Kokorevas" vieta likt „Kokorovas";
1. punktā vārda „Rugaju" vieta likt „Rugoju".

gt T"llli"
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas pie šiem pārlabojumiem. Es lūdzu referentu
dot atsauksmi.

Referents G. Reinhards: Rubuļa kunga priekš- '
likums atkrīt tāpēc, ka tagad ir cits apriņķis. Tāpat
atkrīt ari Trasuna kunga priekšlikums. Kempa kun-
ga priekšlikums paliek. Tad Jezupa Rubuļa kunga
otrais priekšlikums, Balvu un Viļakas apriņķī vārdus
«Baltinavas, Balvu, Liepnas" pieņemt sekoša redak-
cijā „Baltinovas, Bolvu,Lipnas", tad tālākais priekš-
likums, kuru liek priekšā Staņislavs Jubula kungs,
iziet uz ortogrāfiskiem pārlabojumiem

^
Komisija šis

priekšlikums neatrada piekrišanu tāpēc, ka ta rak-
stīšana, kā tas ari pie tālākiem pārlabojumiem bus
redzams, ir gan šāda, gan tāda, viens latgalietis rak-
sta tā, otrs atkal otrādi. Tā piemēram mes_ redzam
pie 4. panta, ka viens latgalietis saka „Osunes" un
otrs atkal saka „Osyunes". Nevar zināt, kas nu ir
pareizāki, vai nu tas,ka viens raksta, vai tas,ka otrs
raksta. Un tāpēc ari komisija to priekšlikumu, kurš
liek priekšā „Baltinavas" vieta likt „Baltinovas",
„Balvu" vietā likt „Bolvu", „Kokorevas" vieta likt
„Kokorovas" un „Rugaju" vieta likt „Rugoju", komi-
sija neatrada par iespējamu pieņemt, jo piemēram
Rugāju pagasts, kad viņš tika dibināts — jauLatvijas
laikā — tika nosaukts par „Rugaju" pagastu. Varbūt,
ka uz vietām kāds izrunā „Rugoju", bet oficiālos do-
kumentos tas ir nosaukts par Rugāju pagastu. Tas
ari ir pilnīgi saprotams tāpēc, ka šis vārds ir rakstīts
latviešu literatūras valodā un latgaliešu izloksne pie
tam nav ievērota. Komisija nostājās uz tāda vie-
dokļa, ka apriņķu un pagastu nosaukumi Latgale ir
jāraksta latviešu literatūras valodā, tāpat ka jau visi
likumi līdz šim ir rakstīti literatūras valoda. Šāda
pārmaiņa it neko nemaina, jo šī pārmainīšananotiek
pilnīgi pēc filoloģiskiem likumiem un pēc būtības ne-
ko nemaina. Sevišķi uzkrītoši ir tas, ka viens latga-
lietis liek priekšā vienu un otrs atkal liek otru
priekšā. Tas, ko komisija likusi priekša, ir no filo-
loga ticis rediģēts pēc rakstu valodas. Aiz šiem
iemesliem komisija ir pret šiem vārdiem, kurus liek
priekšā Staņislavs Jubulis.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņa ar agrāk
pieņemtiem lēmumiem Jezupa Rubuļa pirmais pārla-
bojums pie 1. punkta atkrīt. Nobalsošanā nāk Kem-
pa pārlabojums pie L punkta, kurš skan.

„1. punkta strīpot vardu „Balvu" un tā vietā likt „Jaun-
Iatgales"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Kempa priekš-
likumu. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Tālāk nāk nobalsošanā Jezupa Rubuļa
pārlabojumi pie 1. punkta.

„Vārdus «Baltinavas, Balvu, Liepnas" pieņemt sekoša re-
dakcijā: „Baltinovas, Bolvu, Lipnas"."

Komisijas vārdā referents izsakās pret Jezupa
Rubuļa priekšlikumu. Es lieku priekšlikumu uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Jezupa Ru-
buļa priekšlikumu. Par Jezupa Rubuļa priekšlikumu
nodotas tikai 6 balsis, nepietiekošs skaits, šis priekš-
likums atkrīt.' Tālāk nāk nobalsošanā Staņislava
Jubula priekšlikuma divi pēdējie nodalījumi,

vardu „Kokorevas, Rugāju" vietā likt „Kokorovas,
Rugoju",
kuri neietilpst iepriekšējā pārlabojumā. Referents iz-
sakās pret šiem pārlabojumiem. Es lieku tos uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir par Staņislava Ju-
bula priekšlikumu. Par Staņislava Jubula priekšli-
kumu nodotas tikai 7_balsis; nepietiekošs skaits,
priekšlikums atkrīt. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie
4. punkta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„4. punktā — Daugavpils apriņķī — ..Aiviekstes, Asūnes,

Grāveru, Jasmuižas, Krāslavas, Līksnas, Līvānu, Piedrujas un
Vārkavas" vieta pieņemt: „.Aivik_stes, Osūnes, Groveru, Jos-
muižas, Kroslovas, Leiksnas, Leivanu, Pīdrujas un Vorkovas".

Jezups Rubulis.
4. punkta vārda „Asunes" vieta likt „Osyunes";

„Jasmuižas" „ „ „Josmuižas";
„Kraslavas" „ „ „Kroslovas";

„ „Līksnas" „ „ „Leiksnas";
„Līyanu" „ „ „Leivonu";

„ „Varkavas" „ „ „Vorkovas";
„Kolupes" „ „ „Kolupa".

St. Jubulis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
neveļas? Ludzu referentu.

Referents G. Reinhards: Komisija izsacījās aiz
jau no manis pievestiem iemesliem pret.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Jezupa Rubuļa priekšlikums pie 4. punkta.
Ludzu piecelties tos, kas ir par Jezupa Rubuļa
priekšlikumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 6 bal-
sis, kas ļr nepietiekošs^ skaits. Priekšlikums atkrīt
Talak nak nobalsošana Staņislava Jubula priekšli-
kums. Referents izsakās ari pret to. Lūdzu piecel-
ties tos, kas ir par Jubula priekšlikumu. Par Jubula
priekšlikumu nodotas tikai 7 balsis, kas ir nepietie-
košs skaits. Tas atkrīt. Lūdzu nolasīt pārlabojumu
pie 7. punkta.

Sekretārs J. Vesmanis:
.Jelgavas apriņķis — strīpot „Annenieku" un „Reņģes".

R. Bīlmanis. "
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Ludzu referenta atsauksmi.
Referents G. Reinhards: Pie 7. punkta Bīlmaņa

priekšlikums pec jau pieņemtiem lēmumiem ir pie-
ņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās par Bīlmaņa nolasīto priekšlikumu. Es likšu to
uz balsošanu. Ludzu piecelties tos, kas ir par Bīl-
maņa priekšlikumu pie 7. punkta. Nav. Kas attu-
ras? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Lū-
dzu nolasīt pārlabojumus pie 10. punkta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„10. punktā — Ludzas apriņķī — „Kārsavas" un „Run-

denu" vieta pieņemt „Korsovas" un „Rundānu"
Jezups Rubulis.

10. punktā vārda „Kārsayas" vietā likt „Korsovas";
10. punkta vārda „Rundēnu" vietā likt „Rundānu".

St. Jubulis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas? Ludzu referenta atsauksmi.

Referents G. Reinhards: Komisija bij pret šiem
nosaukumiem aiz jau no manis pievestiem ieme-
sliem; tie ir_tīri ortogrāfiskas dabas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Abi priekšlikumi
ir vienādi un nāk reizē nobalsošanā. Referents iz-
sakās pret tiem. Lūdzu piecelties tos, kas ir par
Jezupa Rubuļa un Staņislava Jubula priekšlikumiem.
Par šiem priekšlikumiem nodotas tikai 8 balsis, kas
ir_ nepietiekošs skaits. Abi šie priekšlikumi atkrīt.
Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 12. punkta.

Sekretārs J. Vesmanis: ' "*
„12. punkta — Rēzeknes apriņķī — «Andrupenes, Atašie- ?

nes, Biržgaļa, Borkavas, Dricēnu, Makašēnu, Ozolmuižas, Ro-
zentavas, Sakstagala, Silajāņu, Stirnienes, Varakļānu" un „Vi-
lenu" vieta pieņemt: „Ondrupines, Atašines, Beržgala, Bor-
kovas, Dricānu, Mokašanu, Uzulmuižas, Rozentovas, Saksta-
gola, Silajoņu, Sternines, Varakķmu" un „Vilānu".

Jezups Rubulis.
12. punkta vārda „Borkavas" vietā likt „Borkovas";

„ „Dricēnu" „ „ „Dricanu";
„Makašenu" „ „ „Makašanu";

„ „Sakstagala" „ „ „Sakstagola";
„ „Silajaņu" „ „ „Sylajoņu";
„ «Stirnienes" „ „ „Sternines";
„ „Vilenu" „ „ „Viļaņu";

„Bikavas" „ „ „Bykovas".
St. JubuJLis^

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: VārāsVladisla-
vam Rubulim. /T/V. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Cik h
redzams, deputātu kungu lēmums pārkristīt visas
Latgales vietas, ir jau gatavs. Tāpēc man neatliek
daudz runāt, lai deputātu kungus pārliecinātu. Bet
tik daudz es gribētu vēl šeit teikt, lai
izsacītu protestu _ Latgales zemnieku parti-
jas vārda pret šādu patvarīgu Latgales vietu
nosaukumu pārkristīšanu pret visu latgaliešu
gribu un to nosaukumu uzspiešanu, kuri nav
latgaliešiem pļeņemami, ne ari daudz maz lietderīgi.
Ja tāda pat kārta turpina to lietu tālāk, tad būs jā-
griežas pie tiem pašiem krievu laikiem, kad vaja-
dzēja katram, kam bija latvisks vārds, piedot krievu
galotni, kādu „ov" vai poļu laikā „sky". Tāpat ta-
gad, kuram katram latgaliešu „Strozdam" būs jāpa-
liek par ,.Strazdu" un jūsu „Kviesis" mūsu izloksnē
bus jāraksta „Kvīsis", Briedis par „Brīdi". Citas
izejas nav. Ja pieņem to. pamatu, pie kura pieturas
Saeimas_ vairākums, „Dricanu"_ vietā raksta Dricē-
nu, tad jāiet pie iedzīvotāju uzvārdu maiņas. Kā no-
pietnāks aizrādījums tika cildināts tas, ka neuzspiež
latgaliešiem saukties tā, kā grib, bet atļaujot mūsu
valoda turēties pie tas pareizrakstības, kuru ieteic
profesors Endzelīns. Ja pie šādas domas turētos,
tad butu ari visus svešvārdus, piemēram, krievu
vardu „Višgoroda"_ jānosauc par „Augstkalnu" un
„Kačanovu" par „Kapostnīcu" u. t t Man teiks, ka
latgaliešu un baltiešu izloksnes nav nekādas citas
valodas, bet_ tikai viena valoda. Es tam piekrītu.
Bet tāpat, ka mums latgaliešiem savos rakstos vaja-
ga rakstīt vārdus ta, ka viņus izrunā baltieši, tas ir,
ne „Kvīsis", bet „Kviesis", ne „Brīdis"bet „Brie-
dis", tāpat ari jums, baltiešu kungi, būtu jāpieturas
pie ša paša ieskata un jāatmet jūsu ieņemto stingro
stāvokli pārkristīt _ visus latgaliešu nosaukumus.
Tādu ceļu ejot, mes varam aiziet diezgan tālu un
tikai veļ lieku reizi radīsim pamatu nesaprašanām
un varbūt ķildām vienai tautas daļai ar otru. Tāpēc
es Latgales zemnieku partijas vārdā protestēju pret
Saeimas vairākuma lēmumu un lūdzu, ja tik vien ir
iespējams, šo stāvokli grozīt

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav velējies. Es lūdzu referentu izteikties par
pārlabojumu pie 12. punkta.

Referents G. Reinhards: Tas, ko es agrāk teicu
par jauniem ortogrāfiskiem pārlabojumiem, attiecas

18*
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ari uz pārlabojumiem pie 12. punkta. Komisija bija
pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vispirms Jezupa Rubuļa pārlabojums pie 12. punkta.
Referents izsakās pret to. Es lūdzu paceltiestos,
kas ir par Jezupa Rubuļa pārlabojumu. Par pārla-
bojumu nodotas 9 balsis. Nepietiekošs skaits. Pār-
labojums atkrīt. Nobalsošanā nāk Staņi'slavaJubuļa
pārlabojums pie 12. punkta. Referents izsakās pret
to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Staņislava Ju-
bula pārlabojumu. Par Staņislava Jubula pārlabo-
jumu nodotas 9 balsis. Nepietiekošs skaits. Pār-
labojums atkrīt. Es lūdzu nolasīt Bīlmaņa priekš-
likumu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Ievietot:

,,14-a. Talsu apriņķis:
1. Arlavas 8. Nogales 14. Talsu
2. Cēres 9. Nurmuižas 15. Upesgrīvas
3. Jaunpagasta 10. Pastendes 16. Valdgales
4. Kandavas 11. Spāres 17. Valgales
5. Lībagu 12. Stendes 18. Vandzenes
6. Lubezeres 13. Strazdes 19. Zentenes.
7. Mērsraga

14-b. Tukuma apriņķis:
1. Annennieku 10. Irlavas 19. Slampes
2. Abavas 11. Jaunpils 20. Slokenbekas
3. Aizupes 12. Lestenes 21. Struteles
4. Bikstu 13. Matkules 22. Tumes
5. Blīdenes 14. Ozolnieku 23. Vānes
6. Cērkstes 15. Praviņas 24. Vecmoku
7. Dzirciema 16. Pūres 25. Zantes
8. Engures 17. Remtes 26. Zemītes.
9. Grenču 18. Sēnes

17. V e nt s p i ls apriņķis:
1. Dundagas . 6. Puzes 11. Vārnes
2. Ēdoles 7. Sarkanmuižas 12. Ziras
3. Pilsberģes 8. Ugāles 13. Zlēku
4. Piltenes 9. Usmas 14. Zaru pagasts."
5. Popes , 10. Užavas R Bīlmanis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: VārdTreīerentam.
Referents G. Reinhards: Es lūdzu to nelikt uz

balsošanu, jo šis ir tikai tīri redakcionelas dabas sa-
raksts par pagastiem, kādi pie katra apriņķa pieder.
Man_acumirkli nav tas pārskats, vai viss te ir pareizi
sastādīts. Bet pēc tiem pantiem, kas mums agrāk
bij pieņemti, saraksts ir pats par sevi saprotams, tā
ka te, Bīlmaņa kunga sarakstu pieņemot, varētu ra-
sties kādi pārpratumi. Un tas nemaz nav vajadzīgs,
jo pēc tā, ko mēs esam pieņēmuši, redakcijas komi-
sija var pilnīgi sastādīt to pagastu sarakstu, kas ie-
tilpst kā jaunajos, tā vecajos apriņķos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai Bīlmaņa
kungs vēlas sava saraksta nobalsošanu jeb atzīst
par iespējamu to uzticēt redakcijas komisijas nokār-
tošanai? Vai augstais nams piekrīt tam, ka mēs šo
saskaņošanu uzticam redakcijas komisijai uz jau pie-
ņemto lēmumu pamata? Iebildumu nav? Pagastu
saskaņošana pēc apriņķiem izdarāma redakcijas
komisijai. Es lūdzu nolasīt Ulpes priekšlikumu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„1) Kuldīgas _ apriņķa pagastu sarakstā strīpot vārdu

„Alšvangas" un ta vietā likt vārdu „Alsungas".
2) Madonas apriņķa pagastu sarakstā strīpot „13) Kaln-

ciema".
3) Valkas apriņķa pagastu sarakstā uzņemt jaunu pagastu

,,15*) Kalnciema" . Iesniedzis pašvald. kom. uzdevumā
P. Ulpe."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai kāds vēlētos
vārdu pie šī pārlabojuma? Vārdu neviens nevēlas.
Es lūdzu referentu izteikties par Ulpes pārlabojumu.

Referents G. Reinhards: Šie pārlabojumi ir . ie-
sniegti pašvaldības komisijas uzdevumā. Tā tad
viņa tiem ari ir piekritusi. Tāpēc ari es viņiem pie-
krītu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai Jūs, referen-
ta kungs, piekrītat Ulpes kunga pārlabojumam ari

attiecībā uz 1. punktu, vai Jūsšo pirmoparlabojumu
ari uzturat? 9. punkts pagājuša sēde ir strīpots,
kurā ir runa par Alšvangas pievienošanu Kuldīgas
apriņķim. Ulpe še liek priekšā Kuldīgas apriņķa pa-
?gastu sarakstā strīpot vārdu „Alšvangas" un tā vie-
tā likt vārdu „Alsungas". Vai tas saskan ar pagā-
jušā sēdē pieņemto lēmumu attiecībā uz 9. punkta
strīpošanu?

Referents G. Reinhards: Tas ir viens un tas
pats. Toreiz viņš tika strīpots.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tika strīpots 9.
punkts, ar kuru pievienoja Kuldīgas apriņķim no
Aizputes apriņķa Alšvangas pagastu. Ta tad Al-
švangas pagasta pievienošana Kuldīgas apriņķim ir
atkritusi.

Referents G. Reinhards: Še tas neattiecas uz
apriņķi vien, bet gan uz pašu vārdu rakstību. Ta ka
viņš tagad paliek pie Aizputes apriņķa, tad tas nevar
attiekties, uz Kuldīgas apriņķi. Tik_ tālu viņš nav
pieņemams, bet viņš ir pieņemams kā nosaukums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tā tad tas ietilpst
Zemgaļa priekšlikumā. Saskaņā ar referenta pa-
skaidrojumiem 1. punkts pie Ulpes priekšlikuma at-
krīt kā tāds, kurš vairs nav saskaņojams ar nobal-
sošanu attiecībā uz 9. punktu. Es lieku tagad 2. Ul-
pes priekšlikumu uz balsošanu.

„Madonas apriņķu pagastu saraksta strīpot „13. Kaln-
ciema"."

Lūdzu pacelties, kas būtu pret to Ulpes priekš-
likumu. Nav. Kas atturas? Nav. Ulpes 2. priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi. 3. punkts:

„Valkas apriņķa pagastu saraksta uzņemt jaunu pagastu
.,1s. Kalnciema"."

Lūdzu pacelties, kas būtu pret priekšlikumu.
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi. Es lūdzu nolasīt iesniegtos Zemgaļa pār-
labojumus, ^ļSekretārs J. Vesmanis: _ a/%

«Pielikuma ievest sekošus pārgrozījumus:
„No Kuldīgas apriņķa strīpot: 1. Alsungas, 2. Basu, 7.

Gudenieku, 16. Pampāļu, 18. Raņķu, 22. Skrundas un 24. Tur-
lavas pagastus.

No Liepājas apriņķa strīpot: 2. Aizputes-Klosteres, 3.
Aizputes-Pils, 5. Apriķu, 9. Briņķu, 11. Cīravas, 12. Dunalkas,
15. Dzērves, 22. Kazdangas, 24. Lažas, 32. Rudbāržu, 34. Sa-

kas, 35. Sieksātes, 37. Tāšu-Padures, 39. Ulmales-Labraga,
41. Valtaiķu, 43. Vecpils un 45. Ziemupes pagastus.

No Ventspils apriņķa, strīpot: 6. Pilsberģes pagastu."
Pēc Ventspils apriņķa ievest sekošo 18. apriņķi:

„18. Aizputes apriņķis.
1. Pilsberģes 10. Rudbāržu 18. Aizputes-Klosteres
2. Alsungas 11. Tāšu-Padures 19. Apriķu
3. Gudenieku 12. Sieksātes 20. Dzērves
4. Basu 13. Valtaiķu 21. Dunalkas
5. Turlavas 14. Kazdangas 22. Cīravas
6. Raņķu 15. Vecpils 23. Sakas
7. Skrundas 16. Aizputes-Pils 24. Ulmales-Labragas
8. Pampāļu 17. Lažas 25. Ziemupes."
9. Briņķu

G. Zejtrigal/S."
Referents G. Reinhards: Zemgaļa priekšlikums

nebūtu.balsojams, jo tas ari izriet no jau pieņemta.
Tā kā dažas vietas šinī sarakstā runā pretim dažiem
agrākiem lēmumiem, tad tās vajadzētu ņemt un iz-
dalīt no priekšlikuma ārā. Vispār balsošana_par šo
sarakstu varētu ienest tikai pārpratumus. Pec tam,
kas jau pieņemts, mēs visas pārējās vietas itin labi
varam saskaņot, kā tas bija piemēram ar Bīlmaņa
kunga priekšlikumu. To pašu mēs varam darīt ari
šinī gadījumā. Ja mēs pieņemtu šo sarakstu, tad tas
varētu ienest tikai pārpratumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās pret Zemgaļa priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par Zemgaļa priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Zemgaļa priekšlikums atkrīt.
Redakcijas komisijai izdarāma teksta saskaņošana
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pēc pieņemtiem lēmumiem. Lūdzu nolasīt pēdējos
pārlabojumus pie pielikuma.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Varda „Balvu" vietā likt „Vilakas."

Fr. Trasuns.
Vārdu „Balvu" strīpot Un tā vietā likt „Jaun-Latgales".

Fr. Kemps."
_Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens

nevēlas. Vai referents vēlas izteikties?
Referents G. Reinhards: Pirmais priekšlikums

pilnīgi atkrīt, bet otrs ir jaupieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar izda-

rītām balsošanām pirmais priekšlikums atkrīt un
otrs, Kempa priekšlikums,' izriet no jau pieņemtā.
Lieku tagad pielikumu pie 23. panta visumā uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pieliku-
ma pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pielikums pārlabotā veidā pie-
ņemts. Vēl nobalsojami Skujenieka iesniegtie pār-
labojumi pie 3. panta, kuru nobalsošana bij atlikta
līdz visa likuma caurskatīšanai attiecībā uz pārējiem
pārlabojumiem. Lūdzu nolasīt nārlabojumus, kurus
iesniedzis Skujenieks, ievietot 3\ pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ievietot sekošu 3. pantu:
Saeimas vēlēšanās Latvija sadalāma vēlēšanu apgabalos

saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 10. pantu, pieturoties
pie tā apriņķu sadalījuma, kurš pastāvēja pirms šī likuma spē-
kā stāšanās. ,

I (Variants) Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabals
aptver Rīgas pilsētu; Vidzemes — Rīgas (bez Rīgas pilsētas),
Cēsu, Madonas, Valmieras un Valkas apriņķus; Latgales —
Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes un Balvu apriņķus; Kurzemes —
Liepājas, Kuldīgas, Ventspils un Tukuma; Zemgales — Jel-
gavas, Jēkabpils un Ilūkstes. M.. Skujenieks."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds SkUjenie-
kam.

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks): Es
lūdzu pieņemt pirmo variantu, jo kad nebija zināms,
kādā veidā plēnums pieņems šo likumu, es iesniedzu
divus variantus. Šispapildinājums pie likuma fr va-
jadzīgs, jo tagad ir radīti pilnīgi jauni apriņķi, kamēr
vēlēšanu likums nav grozīts, un ja tas ari netiktu
grozīts, tad iestādēm, kuras vēlēšanas vada un or-
ganizē, jāzin, kā rīkoties, kuriem apgabaliem pievie-
not jaunos apriņķus, tāpat ari tos pagastus, kuri ir
tagad atvienoti no dažiem apriņķiem, vajaga pievie-
not pie citiem apgabaliem. Es otro variantu noņemu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu
neviens nevēlas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi
par Skujenieka priekšlikumu.

Referents G. Reinhards: Man komisijas vārdā
jāizsakās par pirmo priekšlikumu, tas otrs nemaz
nav iespējams. Komisija ari piekrita pirmām varian-
tam, un tāpēc komisijas vārdā man jāizsakās par pir-
mo variantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Skujenieks vie-
nu no saviem variantiem noņem, tas ir otru variantu,
tā tad nobalsošanā nāk tikai priekšlikums pirmā va-
rianta redakcijā, kurš skan:

„Ievietot sekošu 3. pantu: „Saeimas velēšanās_ Latvija
sadalāma vēlēšanu apgabalos saskaņā ar Saeimas velēšanu li-
kuma 10. pantu, pieturoties pie tā apriņķu sadalījuma, kurš
pastāvēja pirms šī likuma spēkā stāšanas"."

Referents komisijas vārdā izsakās par Skuje-
nieka priekšlikumu. Es likšu viņu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Skujenieka priekšli-
kumu. Nav. Kas atturas? Nav. Skujenieka priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi. Vārds Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
Saeima, skatīdama cauri pārlabojumus pie apriņķu
robežu likuma, ir taisījusi labojumus, ar kuriem tagad
ir radušies streijgabali. Pašvaldības komisija nāk
ar priekšlikumu nodot šo likumprojektu atpakaļ ko-
misijai, lai novērstu ieviesušos kļūdu. Komisija do-
mā šo likumu drīz pārstrādāt. Domājams, ka pār-

strādātais likums steidzamības kārtībā tiktu pie-
ņemts bez kaut kādas kavēšanās un tādēļ tas likums '
nemaz nenokavēsies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Skujenie-
kam.

M. Skujenieks (sociāldemokrāts mazinieks): Es
lieku priekšā šo likumprojektu nodot atpakaļ paš-
valdības komisijai, tāpat kā to lika priekšā pašvaldī-
bas komisijas vārdā deputāts Ulpe, bet neierobežo-
jot šo priekšlikumu ar aizrādījumu, ka izlabojama
vienīgi tā kļūda, kura ieviesusies sakarā ar streij-
gabalu radīšanu, jo likumā ir vēl jāizdara daži citi
pārlabojumi. Tāpēc es lieku priekšā šo likumpro-
jektu pēc 3. lasījuma atdot atpakaļ komisijai bez kā-
diem ierobežojumiem un aizrādījumiem, t i. ka_ ko-
misija pati uz savu roku var izdarīt ari citus pārla-
bojumus pie tām kļūdām, kuras ieviesušās 3. lasī-
jumā augstā namā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms nobal-
sojams priekšlikums, kuru iesniedza Ulpe un kurš
skan:..Likumprojektu par Latvijas teritorijas iedalīšanu ap-
riņķos nodot atpakaļ pašvaldības komisijai."

Pašvaldības komisijas uzdevumā priekšlikumu
iesniedzis Ulpe. Es lieku Ulpes priekšlikumu uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret Ulpes priekš-
likumu. Nav. Kas atturas? Nav. Ulpes priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi. Likumprojekts par
Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos nodots at-
pakaļ pašvaldības komisijai.

Nākošais dienas kārtības punkts ir lik u m s
par biedrību, savien.ību un polļtisku
organizāciju likuma _ papildināš.anu.
Referents Bruno Kalniņš. Lūdzu referentu sniegt
referātu par šo likumprojektu. Vārds referentam. ., j "%

Referents Br. Kalniņš: Saeimas pieņemtais li- ^j ' f
kūms par biedrībām, savienībām un politiskām orga-
nizācijām no pagājušā gada 18. jūlijair ar vienu diez-
gan lielu trūkumu, proti, likums nesatur sevišķu no-
sacījumu, ka biedrībās, savienībās un politiskās or-
ganizācijās var būt par biedriem nevien fiziskas, bet
ari juridiskas personas. Šis apstāklis izsaucis diez-
gan nopietnus sarežģījumus, jo sakarā ar statūtu
pārreģistrēšanu dažām biedrībām, kuru statūti ne-
saskanēja ar šī no Saeimas pieņemtā jaunā likuma
nosacījumiem, attiecīgās apgabaltiesas jutušās spie-
stas norādīt, ka juridiskas personas nav likumā ap-
zīmētas kā tādas, kas varētu būt par biedriem biedrī-
bās vai savienībās un tāpēc cēlušas kavēkļus pie šā-
du biedrību pārreģistrēšanas, kurās bija paredzētas
par biedriem ari juridiskas personas. Tāpēc valdība
bij iesniegusi Saeimai likumprojektu, kurš papildi-
nātu pagājušā gadā pieņemto likumu par biedrībām,
savienībām un politiskām organizācijām. Šis pro-
jekts tika nodots publisko tiesību komisijai un tagad
komisija viņu pārrediģētā veidā ceļ augstam namam
priekšā. Likums par biedrību, savienību un politisku
organizāciju likuma papildināšanu attiecas uz agrāk
pieņemtā likuma 5. pantu. Šis 5. pants apzīmē sī-
kāk tās personas, kuras varētu sastāvēt biedrībās,
savienībās vai politiskās organizācijās par biedriem
un tāpēc šeit pie visa tā, kas tur jau ir sacīts, būtu
jāpieved ari klāt vēl vārdi, ka par biedrību biedriem
var būt ari juridiskas personas. Tādā gadījienā
agrāk pieņemtā likuma 5. pants sastāvētu no 3 da-
lām: līdzšinējās 2 dalās paliktos un nāktu klāt vēl
trešā, kurā bātu pateikts, kā jau es teicu, ka „par
biedrību biedriem var būt ari juridiskas personas".
Ja augstais nams šādu papildinājumu pieņemtu, tad
!idz ar to tas attiektos nevien uz biedrībām, bet ari
uz savienībām, jo kā jau agrāk pieņemtā likuma 2.
pants nosaka, tad par savienībām ir uzskatāma „di-
vu vai vairāku biedrību darbības saskaņošana, ra-
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dot kopēju orgānu". Tā tad pietiktu, ka pārlabojot
šo pantu būtu runa tikai par biedrībām. Komisijas
vārdā lieku priekšā steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak vispirms stei-
dzamība. Kas būtu pret tādu? Nav. Kas atturas?
Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju
vispārējas debates. Vardu neviens neveļas? No-
balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Kas butu
pret to? Nav. Kas atturas? Nav._ Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Ludzu nolasīt virs-
rakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par biedrību, savienību un politisku organizā-

ciju likuma papildināšanu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Ievads.
bekretars J. Vesmanis:
„Likumā par biedrībām, savienībām un politiskām orga-

nizācijām (Lik. kr. 1923. g., 87.) 5. pantu papildināt ar sekošu
trešo dalu:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Likuma teksts.

Sekretārs J. Vesmanis:
„5... Par biedrību biedriem var būt ari juridiskas per-

sonas."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visa visuma.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņem-
šanu? Nav. Kas atturas? Nav. Likums pie-
ņemts vienbalsīgi.

Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par karavīru atvaļināšanu no kara
dienesta 1924./25. budžeta gadā. Refe-
renti: Goldmanis, Zemgals. Lūdzu referentus sniegt
referātus.

Referents J. Goldmanis: Augstais nams! Pēc
mūsu jaunā kara klausības likuma kara dienesta il-
gums pie mums noteikts uz 18 mēnešiem. Budžeta
komisija, apspriežot kara ministrijas budžetu, ņem-
dama vērā visus iespējamos valsts līdzekļus, cik
daudz tos varētu izlietot viena vai otra resora vaja-
dzībām, apstājās pie jautājuma attiecībā uz kara re-
soru: vai varētu izlietot no valsts līdzekļiem tik
daudz, cik daudz būtu vajadzīgs priekš tam, lai va-
rētu paturēt 1.8 mēnešus kara dienestā pagājušā gadā
iesauktos karavīrus. Kara resors cēla diezgan.sti-
pras ierunas pret to aizrādīdams, ka tas ļoti trau-
cētu un kavētu to darbību, kāda būtu vajadzīga no
šo pagājušā gadā iesaukto karavīru puses. Bet bu-
džeta komisija, ņemdama vērā visus tos līdzekļus,
cik tā varētu izlietot, neatrada par iespējamu tik
daudz līdzekļu atvēlēt, cik daudz_ būtu vajadzīgs
priekš tam, lai varētu pagājušā gadā iesauktos kara-
vīrus turēt kara dienestā 18 mēnešus Tad budžeta
komisija apsprieda jautājumu, kādā veidā dot_ ie-
spēju šos pagājušā gadā iesauktos laist atrak mājas.
Valdība bija iesniegusi kādu likumprojektu, kura
kopā ar citām vajadzībām bija ietilpināta šī iespēja,
dot kara ministrim tiesību atlaist ātrāk no kara die-
nesta nekā tas paredzēts kara klausības likuma.
Budžeta .komisija neatrada par iespējamu, ka izdotu
ar citiem jautājumiem sakarā stāvošus noteikumus
šinī kopējā likumprojektā, bet atzina par vajadzīgu,
ka šis noteikums par atvaļināšanu iepriekšlŠ mēne-
šiem, būtu jāizdod atsevišķa likuma veidā. Šis li-
kumprojekts mums ir priekšā. Viņš paredz to, ka
kara ministrim dota tiesība 1924./25. budžeta gada
atvaļināt no obligatoriska aktivā kara dienesta tos
šī dienesta karavīrus, kuri nokalpojuši armijā ne
mazāk par 15 mēnešiem. Tā tad, pieņemot šo likum-
projektu, būtu pa trim mēnešiem ātrāk laižami mājā

tie kareivji, kas pagājušā gada februāra mēnesī tika
iesaukti kara_ dienestā. Attiecībā uz tuvākiemno-
teikumiem, kādi butu izdodami sakara ar to, tāpat
par atlaišanas kārtību, budžeta komisija atzinapar
vajadzīgu, dot kara ministrim tiesību izdot tuvākus
nosacījumus attiecībā uz to, kādā v_eida būto pie-
mērojamas tās prasības, kādas varbūt no kara mi-
nistra varētu tikt uzstādītas sakara ar šo iepriekšējo
atlaišanu. Bez tam budžeta komisija, uzskatīdama
par ļoti steidzamu šī jautā' 'urna izšķiršanu, atzina par
vajadzīgu, lai šis likumprojekts tiktu pieņemts stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds kara lietu v
komisijas referentam Zemgalim.

Referents G. Zemgals: Kara lietu komisija ļoti
nežēlo, ka šogad budžeta komisija_ nevarēja atrast
līdzekļus tam, lai mūsu kareivji varētu tikt pienācīgi,
kā to prasa tagadējais kara dienests

^
sagatavoti savu

pienākumu izpildīšanai; tomēr, taka citas izejas bu-
džeta komisija neatrada, lai nevērstu pārpratumus,
jo kara ministrs pēc tam, kadvmam līdzekļus at-
ņem, nevar paturēt armiju pilnā sastāva, ka to pa-
redz likums, kara lietu komisija piekrita šī likuma
izdošanai šim gadam, bet izsaka pārliecību, ka ?is
būs beidzamais tāds likums un ka nākoša gada bu-
džeta komisija atradīs līdzekļus, kas dotu iespēju
armiju pienācīgi sagatavot, jo noņemt trīs mēnešus
no īsā dienesta laika, kāds tagad armija ir ievests,
nav vēl pielaižams, jo visi lietpratēji atzīst, ka pie
tagadējiem apstākļiem 15 mēnešos pilnīgi_ sagatavot
katru kareivi viņa pienākumiem, nav iespējams. Ari
kara lietu komisija uztur steidzamību, ievērojot to, ka
atvaļināšanu vajaga izvest pirms 1. jūnija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā
vispirms nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas /
debates. Vārds Goldmanim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Apspriežot
budžeta komisijā jautājumupar karavīru atvaļinā-
šanuiepriekš likumā noteikta laika, man jāteic,ka ari
es iestājos par to, ka būtu atsvabināmi laikak par li-
kumā nosacīto laiku tle.kuri pagājuša gada februāra
beigās tika iesaukti, tapec ka no valdības bija ienācis
likumprojekts, dot kara ministrim šādu tiesību ie-
priekš 18 mēnešiem atvaļināt karavīrus. Tas bija
pirmkārt. Otrkārt, tādēļ, ka pilnīgi biju tai pārlie-
cībā, ka ari šinī valsts līdzekm knapināšanas ziņa mes
iesim uz priekšu uz visas linijas un izdarīsim šo kna-
pināšanu ne tikai attiecībā uz kara resoru, bet izda-
rīsim to ari pie citām valsts vajadzībām. Turpretim,
kad mēs pēc kara ministrijas budžeta caurlūkošanas
stājamies pie citu resoru vajadzību apskatīšanas, tad
vairs budžeta komisija neaizslēdza valsts maku tik
cieti, kā viņa to darīja pie kara resora budžeta caur-
skatīšanas. Man jāteic,ka peč tam, kad resora bu-
džets bija caurskatīts, tad tomēr budžeta komisija
atrada par iespējamu ievest budžetā 1.000.000 latu
ārzemnieku muižas pirkšanai, tad 1.500.000 latu aiz-
devumiem zemes bankai, tad 500.000 latu īpašam
fondam, kurš būtu kabineta rīcībā zemes iepirkšanai,
tad vēl 300.000 latu bezdarbnieku atalgošanai. Ja
tādas sumas budžeta komisija tomēr varēja atvēlēt
pēc tam, kad viņa bija atraidījusi kara ministrijas
prasības pēc 868.681 latu, lai kara dienestā iesauktie
varētu tur būt 18mēnešus, tad patiesi nevar teikt, ka
šis solis būtu attaisnojams un ka tādēļ Saeimai būtu
jāpieņem šis likumprojekts. 'Man kā referentam bu-
džeta komisijas vārdā, protams, bija jāteic, ka šis
likumprojekts ir jāpieņem, bet kā Saeimas loceklim
man jāsaka, ka šis likumprojekts atraidāms. Ja mēs
varējām atrast līdzekļus tādām lietām, kas pat bu-
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džetā nav paredzētas, kā ārzemnieku muižu pirkša-
nai, tad es domāju, ka mums gan daudz tuvāku vaja-
dzētu stāvēt mūsu dēlu dzīvības jautājumam,ko mēs
ne ar kādiem miljoniem, bet varbūt ar viņu asinīm
varam likt samaksāt par to, ka mēs gribam ietaupīt
868.681 latu. Tas ir galīgi nepieņemami. Ja mēs
priekš citām lietām esam atraduši līdzekļus, tad
mums ari še vajaga atrast. Ja valsts patiesi atrastos
tādā stāvoklī, ka mums būtu jāizdara knapināšana
vislielākā mērā uz visas linijas, tad protama lieta, ka
tad šis stāvoklis būtu jāpieņem, bet _šinī_ brīdī, kur
tie līdzekļi ir, kur ir atlikums no pagājušā gada, tad
nevar saīsināt kara dienestu par 3 mēnešiem. Es
saprotu to uzskatus, kuri jau pie kara klausības li-
kuma apspriešanas prasīja ne tikai vienu gadu un
3 mēnešus, bet vēl daudz īsāku dienesta laiku. Tie
jau toreiz stāvēja par to, ka ari šis kara dienesta
laiks ir daudz par ilgu. (A. Veckalna starpsauciens.)
Nē, Veckalna kungs, es neesmu stāvējis par 1 gadu
un 3 mēnešus ilgu dienesta laiku. Ari Saeima stā-
vēja par 18mēnešu garu kara klausības laiku. Ja Jūs
paskatāties citās valstīs, tad Jūs nevienā neredziet
tik īsu dienesta laiku, kuru varētu piemērot ari pie
mums. Ja ari mēs tagad to pieņemtu, vai tad Jūs,
Veckalna kungs, domājat, ka ar to mēs panāktu lielu
ietaupījumu? Varētu būt, ka šie atlaistie atkal ātrāk
jāiesauc kara dienestā apmācībā un tad ietaupītie lī-
dzekļi tik un tā izietu. Galvenākārtā ietaupījums būtu
tikai no algām. Apģērbu ziņā nekādi ietaupījumi ne-
būtu, jo līdz 1. septembrim par apģērbiem nekas vai-
rāk nav jāizdod. Tad šiekareivji būtu pavadījuši
apmācībā divas vasaras, pagājušo un šo vasaru, un
tas ir tas, kas no kara klausības redzes stāvokļa ir
galīgi nepieciešams. Ja nu reiz pagājušā gadā mēs
esam atzinuši, ka dienesta laiks nekādā ziņā nevar
būt īsāks par 18 mēnešiem, tad pie šī paša uzskata
mums vajadzētu pieturēties ari turpmāk. Ietaupītie
līdzekļi tik un tā būtu atkal jāizdod. Tad jau labāk,
ka atvēlam šoslīdzekļus vienā reizē, kā tas paredzēts
kara klausības likumā. Ņemot vērā visu teikto, ņe-
mot vērā ari to, cik enerģiski ari pats kara resors pie
budžeta sastādīšanas ņēmās pierādīt, cik šīs sumas
nepieciešamas — es domāju, mums nevajadzētu vēl
velti kavēties pie šiem pierādījumiem — lai šie ļau-
dis varētu palikt kara dienestā līdz 1. septembrim.
Ņemot vērā valsts finansielos apstākļus, kādi tie ir
bijuši pie citu prasību apmierināšanas, mums gan bū-
tu jāiestājaspar šī likuma noraidīšanu, lai varētu ie-
vest budžetā tos 868.000 latus. Ja ir bijuši līdzekļi
pat priekš tādām lietām, kā ārzemnieku muižu pirk-
šanai, jošo cilvēku dzīvības nav mazāk svarīgas ne-
kā šīs muižas, tad katrā ziņā jāiestājaspar šī likum-
projekta noraidīšanu un jāieved budžetā šie 868.000
latu, lai pagājušā gadā kara dienestā iesauktie varētu
palikt dienestā līdz 1. septembrim.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Goldmana kun-

ga uzstāšanās šodien ir lielā mērā nesaprotama. Re-
ferents par kara resora kreditiem budžeta komisijā ir
pats Goldmanis. Un viņš ari bija tas, kas budžeta
komisijā nāca ar priekšlikumu, ka šis likums ir vaja-
dzīgs un pieņemams, lai budžetu sabalansētu. Šodien
no viņa mēs dzirdam pavisam ko citu. Kad nu jautā,
kāpēc viņš to dara, tad vienkārši atbild, ka lūk, esot
izrādījies, ka budžeta komisija vēlāk šur un tur lī-
dzekļus atvēlējusi un tāpēc ari kara resoram tie esot
vajadzīgi. Es domāju, ka šāda uzstāšanās nav pa-
reiza. Ir taisnība, ka budžeta komisija līdzekļus ir
vienā vietā pavairojusi, otrā vietā pamazinājusi, bet
to viņa ir darījusi, vadoties tikai no lietderības vie-
dokļa. Goldmana kunga aizrādījums, ka gribot pirkt
ārzemnieku muižas, ka tur esot līdzekļi, bet ka ar-
mijas uzturēšanai līdzekļi neesot, ir pilnīgi nepama-

tots. Neviena ārzemnieku muiža vēl nav nopirkta,
bet zemnieku savienības frakcija gan bija tā, kas sa-
vā laikā stāvēja par visu muižu atpirkšanu. Ja tas
tiktu izdarīts, tad gan armija būtupalikusi pilnīgi bez
maizes, jo tie līdzekļi, ko būtu jāizdod tad, ja tiktu
pirktas visas muižas samērā ar tiem līdzekļiem, kas
tagad tiek prasīti, tie ir tik lieli, ka tad armija paliktu
uz vairāk gadiem bez maizes. Kur_ tad jus bijāt un
kāpēc tad neaizstāvējāt armiju? Tāpēc tagad runāt
šeitpar tādām lietām ir pilnīgi nepieļaujami un nesa-
protami. Otrkārt, man jāsaka, ka kara resora, bu-
džets ir stipri liels, pat lielāks vēl neka pagājuša
gadā. Man jāaizrāda,ka zemnieku savienības priekš-
stāvis Klīve vienās budžeta debatēs, ja nemaldos,
pie 1922)23. gada budžeta ir izteicies, ka kara re-
sora budžets ir pieņemams tad, ja tas sastāda apm.
17% no kārtējiem izdevumiem. Tagad, kungi, kara
resora budžets ir jau pārsniedzis 20%. Ta tad tas
apgalvojums,ko šeit izteica Goldmana kungs, ka kara
resora budžets tiekot stipri apcirpts, nav saprotams.
Man liekas, ka tie motivi, kurus viņš pieveda, ir pil-
nīgi nedibināti. Tāpat pilnīgi nedibināts ir tas, ko
Goldmana kungs šeit runāja par asinīm tin viņu iz-
liešanu. Goldmana kungs! Atceraties Jūs paši savu
pagātni un savus uzsaukumus un tad Jūs zināsiet,
kur tās asinis tika izlietas un kā viņas tika izlietas.
Man šķiet, ka ir iespējams šo likumu pieņemt. Tāda
kārtā ari līdzekli tiktu ietaupīto kurus varētu izlietot
citām nepieciešamām vajadzībām, un caur to necie-
tīs ne armija, ne ari valsts drošība. Es domāju, ka
tas būtu labi ari priekš pašiem karavīriem, ja viņus
ātrāki atsvabinātu. Ciest valsts no_ tā necietīs. Ja
nepieņemtu šo likumu, tad būtu jāpalielina valsts
budžets.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ducēnam.
J. Ducens (zemnieku savienība): Deputātu kun-

gi! Zemnieku savienības frakcija balsos pret šo li-
kumprojektu. Nav nekādu šaubu, ka no lietderības
viedokļa kara dienesta laiku nevar samazināt. Aug-
stais nams, pieņemot kara klausības likumu, ir izsa-
cījies, ka dienesta laikam jābūt pusotra gada. Ari
šis dienesta laiks ir vēl ļoti īss, sevišķi techniskām
daļām. Kara lietu komisija, lai gan izsacījās par šī
likumprojekta pieņemšanu, tomēr izejot no lietderī-
bas redzes stāvokļa savā vairākumā bij pret šo ie-
rosinājumu. (P. Kalniņš no vietas; „Par un pret
reizē!"). No lietderības stāvokļa tā bija pret, bet
vienīgi vadoties no finansieliem motiviem, lai sama-
zinātu izdevumu budžetu, vairākums galu galā pie-
vienojās budžeta komisijas priekšlikumam. Lai šo
projektu pieņemtu, tad bez šaubām tam ir_ vajadzīgi
ļoti nopietni motivi, tad vajadzīgs tāds stāvoklis fi-
nansiela ziņā, kuru var apzīmēt par bezizejas
stāvokli. Atvaļināt kareivjus trīs mēnešus agrāk
par likumā paredzēto laiku — tas nav tik vienkārši.
Karaspēka apmācība caur to cietīs, sevišķi technis-
kās daļās. Savā laikā ari iepriekšējais kabinets uz-
deva kara ministrim par šo jautājumuinteresēties un
izstrādāt projektu par karavīru atvaļināšanu pirms
dienesta laika notecēšanas. Nepareizi, ka šis priekš-
likums nācis no manis, ka es būtu šādupriekšlikumu
iesniedzis; lai gan pie toreizējā finansiela stāvokļa
ari man likās, ka šāds izņēmuma likums var izrādīties
par nepieciešamu. Iesniegts tomēr šāds projekts
netika. Kara lietu komisijā budžeta komisijas refe-
rents aizrādīja, ka budžeta komisija atrod par iespē-
jamu tanī budžeta projektā, kuru kabinets budžeta
komisijai iesniedzis, ievest vēl jaunus lielākus izde-
vumu posteņus, un tad ari kara lietu komisija nebija
vairs vienprātīga par to, ka šis likums būtu nepie-
ciešams. Ja budžeta komisija atrod par iespējamu
ievest izdevumu budžetā tādus posteņus, par kuriem
runāja budžeta komisijas priekšstāvis Goldmana
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kungs, tad man liekas, ka budžeta komisija varēs at-
rast līdzekļus ari tiem 860.000 latiem, kurus prasa
kara ministrija un kuri viņai ir absolūti nepieciešami.
Bastjāņa kungs aprādīja, ka kara ministrijas budžets
esot lielāks nekā pagājuša gada. Ja ņem absolūtos
skaitļos, tad tas ir lielāks, bet ja ņem pec satura un
būtības, tad tas nebūt nav lielāks ka pagājuša gada.
Kādi ir lielākie izdevumu_ posteņi kara ministrijai?
Tie ir uz uzturu un uz apģērbu. Ja ņemsim taisni šos
posteņus, tad mēs redzēsim, ka šogad tie absolūtos
skaitļos patiešām ir lielāki, ka pagajuša _ gada; bet
vai pēc būtības ir kas grozījies? Ja mes izdarīsim
aprēķināšanu, tad redzēsim, ^ ka produktu cenas ir
cēlušās; tāpat cenas uz drebem ir cēlušas. Nevajaga
cenām daudz celties, tikai dažiem produktiem vajaga
celties un tāpat drēbēm nevajaga cena daudz cel-
ties, lai šī celšanās uz visu karaspēku iztaisītu ļoti
lielu sumu. Tā tad pēc būtības budžets nav palieli-
nājies un kara resors neko jaununav ieguvis, neko
jaunu nevar iegādāties; viss paliek tāda pat stāvoklī,
tikai izdevumi būs lielāki uz uzturu un apģērbu, un
caur to ari izskaidrojama absolūto skaitļu palielinā-
šanās. (Veckalna starpsauciens.) Jūs nevarietuz-
rādīt neviena resora, kuram būtu tik liels skaits jāuz-
tur, jāapģērbj un jāpaēdina; tā tad neviena resora
cenas uz drēbēm un uzturu nevar tik liela mēra at-
stāt iespaidu. Tādēļ pēc mana ieskata, ja reiz bu-
džeta komisija ir atradusi par iespējamu atrast jau-
nus līdzekļus dažādiem posteņiem un ja šie posteņi
ir tādi, kā to budžeta komisijas referents apradīja,
tad ari kara ministrijai tie līdzekļi butu atvēlami, tie
ir jāatrod, varbūt, aprobežojot vienu otru no tiem iz-
devumiem, kurus budžeta komisija ir ievedusi bu-
džeta projektā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputā-

ti! Šebijušais kara ministra kungs gan varējauz se-
vi neuzņemties tās funkcijas, ko terunāja divasmutes
Goldmana kungs, aizstāvēdams uzskatu, ja mes pie-
ņemtu šo Hkumprojektu,_ tādā gadījuma kara resora
intereses ciestu visaugstākā mēra, un tapec kara die-
nesta saīsināšana šinī budžeta gada par 3 mēnešiem
nebūtu pieņemama!

Faktiski pierādījumi, kādā ceļā šī ciešana iestā-
tos un kādā nozīmē kara dienesta saīsināšana par 3
mēnešiem kaitētu mūsu armijas apmācības gaitai,
netika pievesti. Tas ir tikai tas, kas to jau tika pie-
vests, apspriežot kara klausības jautājumuno laba
spārna, ka nepieciešams pēc iespējas garāks die-
nests. Tiklīdz tas tiek saīsināts, kaut ari tikai par
3 mēnešiem un tikai vienā budžeta gada, tad tūlīt

. tiek runāts par armijas interešuaizskāršanu un rnusu
armijas apmācības kavēšanu. Man gan liekas, ka par
3 mēnešiem nevar būt runa tādā veidā, ka tas tiek
darīts no zemnieku savienības puses, ka ta nav tik
nopietna lieta. Ja šoreiz no zemnieku savienības pu-
ses veseli 2 runātāji uzstājās ļoti krasi pret šo li-
kumprojektu, tad tāpēc, ka viņi uz šī likumprojekta
rēķina grib sev labprāt izsist politisku kapitālu un
nostāda sevi izdevīgā lomā, it kā viņi aizstāvētu ar-
mijas intereses, lai gan patiesībā ... (Brieža starp-
sauciens). Es domāju,Brieža kungs, ka mes visi dzī-
vojam Latvijā! Ja Jūs domājiet kaJūs atrodaties
kur citur, tad apskatāties, kur Jūs sēžiet Ta tad
nomaldījušies esat Jūs un ne es!_ Es saku, ka šjs in-
tereses, bez šaubām, ir kaut kādas iedomātas
intereses. Latvijas armijas intereses necietīs, ja
1924./25. budžeta gadā jūs saīsināsiet kara dienestu
par 3 mēnešiem. Viņas stāvoklis netiks ar to satri-
cināts. Tas tā nav. Tāpēc man ir iemesls sacīt, ka
tās ir iedomātas intereses un nevis Latvijas armijas
intereses!

Mēs jaupie kara klausības likuma apspriešanas
noklausījāmies, ka var būt dažādi uzskati parto, vai
tas pārāk garais kara dienests sasniedz panākumus
apmācības ziņā,kuru toreiz it sevišķi aizstāvēja zem-
nieku savienības runātāji. Ja mes_ paskatāmies uz
tiem notikumiem, kas _pēdeja laika_ norisinājās ār-
valstīs, pēc tam, kad mēs esam pieņēmuši savu kara
klausības likumu, kur šiepusotra gada tika pieņemti
ar ne visai lielu balsu vairākumu, tad mēs redzēsim,
ka daudzās ārvalstīs pa šo laiku attīstība armijas ir
gājusi pretējā virziena un tad mes redzēsim, ka dau-
dzas ārvalstis ir sākušas saīsinatkara die-
nesta laiku. Bet kad pie mums paceļas balsis
par armijas samazināšanu viena, budžeta gada un
par trim mēnešiem, tad no laba spārna tiek celti
iebildumi par Latvijas armijas interešu aizskaršanu!
Paskatīsimies, kā stāv ar šo jautājumu citas valstīs.
Ja mēs paskatāmies uz Zviedriju, tad redzam, ka
Zviedrijas parlaments ari pakavejļes pie armijas die-
nesta laika saīsināšanas un saīsinājis to līd_z 140 die-
nām. Redzat, to dara valsts, kura militāra ziņa bez
šaubām ir spēcīgāka par mums, kurai ir vecāka
armiia. Ņemsim tādu valsti ka Beļģiju,_kas_ ir cīnī-
jusies pasaules karā. Ari Beļģija ir pacēlušas bal_sis
un nevien no sociālistiem, bet ari no pilsoņu grupām
par to, ka kara dienests ir jāsaīsina; cik var spriest,
tas ari tiks darīts, varbūt vel šoruden, nākoša sesijā
parlaments to nospriedīs. Varētu teikt, ka uzskaitī-
tās divas valstis nav tādas, ar kuram varētu salīdzi-
nāt Latviju. Tad atļaujat noradīt uz Somiju, kuras
apstākļi pilnīgi līdzinās mūsējiem. Tur parlaments
tikko sanācis un jau iesniegts likumprojekts par kara
dienesta laika saīsināšanu. Man liekas, ka vissjas ir
par zīmi tam, ka mums ari drīz bus jasak domāt par
td, ka tas likumprojekts, kas_pieņemts tikai pateico-
ties loti nelielam balsu vairākumam, un ieveda pā-
rāk garu kara dienesta laiku rnusu armija, ka tas ir
jāgroza. Mēs, sociāldemokrātu frakcija, !everojot
visu sacīto, kā ari ņemot vēra vel finansielos moti-
vus, atbalstīsim šo likumprojektu, saprasdami, ka tas
ir viens solis uz priekšu, ja vismaz viena budžeta
gadā mūsu armijā kara dienesta laiks tiks saīsināts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
^neviens nav vēlējies? Goldmanim vārds.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Tie iebil-
dumi, kurus te cēla Bruno Kalniņa un Bastjāņa kungi
attiecībā uz E/2 gada kara dienesta laiku, butu sa-
protami bijuši tad, ja mums butu jaapsoriež kara
klausības likums. Tagad es šeit negribu ielaisties
strīdos, vai ir vajadzīgs E/2 gada dinesta, vai 1 gada
jeb vai 6 mēnešu dienesta ilgums. Bet mums pie šī
jautājumaspeciāli jāpieiet no 1% gada dienesta laika,
jo šis laiks ir ticis pieņemts no Saeimas un tāds li-
kums pastāv. Tagad tikai ir- otrs jautājums, vai
mums ir nauda šī likuma izpildīšanai- Ja nav, tad
par to mums ari vajadzētu runāt To taču neviens
nevar apstrīdēt, ka pēc kara resora budžeta caurlū-
košanas atrasta nauda citārn vajadzībām, kuras ne-
var nostādīt pirmā vietā, tāpēc no šī redzes stāvokļa .
skatoties jāsaka, ka šis likumprojekts ir atraidāms
un nevar sacīt tā, kā to šeit izteica Bruno Kalniņa
kungs, ka tās ir zemnieku savienības iedomātās in-
tereses. Jūs dzirdējāt, ka ari Zemgaļa kungs sacīja,
ka šis likumprojekts patiesībā nebūtu pieņemams, bet
tā kā budžeta komisija nav atradusi līdzekļus, tad
ari mums jāpiekrīt — viņš teica, ka karavīri atlai-
žami priekšlaikus uz mājām. Tā tad ne mēs vien,
bet ari citi, kuri stāv par Latvijas valsts interesēm
nomodā, ari tie atzīst, ka šis kara klausības likums
attiecībā uz E/2 gada dinesta laiku jāpilda un tāpēc
pēc manām domām mums šo likumpžrojektu vaja-
dzētu atraidīt.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu neviens nevēlas. Es lūdzu refe-
rentus dot atsauksmi. Referenti vārdu neveļas. No-
balsošanā nāk pāreja už pantu lasīšanu. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tagad lūdzu pacelties, kas ir par pāreju uz pantu
lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no
balsošanas. Par pāreju uz likumprojekta lasīšanu
pa pantiem nodotas 54 balsis, pret —18 balsis, at-
turējušies 3. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta.
Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par karavīru atvaļināšanu no kara dienesta

1924./25. budžeta gadā."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Kara ministrim ir tiesība 1924./25. budžeta gadā atvaļi-

nāt no obligatoriska aktivā kara dienesta tos šī dienesta ka-
ravīrus, kuri nodienējuši armija ne mazāk par 15 mēnešiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu_ pacelties
tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Pants pieņemts. 2. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Tuvākus noteikumus šī likuma izvešanai dzīvē izdod

kara ministrs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Šis likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Lieku likumu visa visuma uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Tādu nav. Balsošanas iznākums: par
likuma pieņemšanu nodotas 58 balsis, pret to nodo-
tas 20 balsis, atturējies nav neviens. Likums pie-
ņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts _._Y..a ķs t s
D u d že ta likums. Referents Bastjānis. Ludzu
sniegt referātu.

Referents V. Bastjānis: _ Go_dātie deputāti!_ Bu-
džeta likumu, kurš ir speķa vel šodien, pieņēmusi
Satversmes Sapulce 1921. gada 26. aprilī un vēlāk
kādu papildinājumu pie ta 1922. gada 24. marta.
Toreiz, kad Satversmes Sapulce šo likumu pieņēma,
mums vēl nebij lielākas budžeta prakses un neviens
budžets ari vēl nebij gājis caur parlamentu; tapec
šinī likumā ir daži trūkumi, dažas nepilnības, kas ir
jānovērš. Bez tam pie pagājuša gada budžeta ap-
spriešanas tika iesniegts priekešlikums, ka jāgroza
budžeta gads un Saeima ar savu lēmumu pat uzdeva
valdībai izstrādāt likumprojektu budžeta gada gro-
zīšanai. Šie motivi noderēja budžeta komksijaipar
ierosinājumu līdzšinējā budžeta likuma pārstrādā-
šanai. Priekšā ceļamais likuma projekts ir liela mē-
rā paplašināts un papildināts un viņa ievesti daži
principieli pārgrozījumi.

Vispirms attiecībā uz budžeta gadasākumu man
jāsaka,ka pēc ilgākām debatēm un dažam pārrunām
budžeta komisija nāca pie slēdziena, ka ievērojot
līdzšinējo praksi, kura pastāv jau ilgāku laiku un ari
tos likumus, kas piemēroti šai praksei, piemēram,
pašvaldību pāriešanu no 1. janvāra uz 1. aprili, par
budžeta gada sākumu jāatstāj 1. aprilis, tas ir jāat-
stāj budžeta gada sākums negrozīts. Bija gan ari
citi priekšlikumi. Piemēram tika projektēts, likt 1.
janvāri vai 1. jūlijupar budžeta gada sakumu, bet ne
viens, ne otrs no šiem priekšlikumiem balsu vairāku-
mu komisijā nedabūja.

Viens no svarīgākiem pārgrozījumiem, kas ie-
vesti šinī likumā un kas ari jāuzskata par principi- ,
elu pārgrozījumu, ir tas, ka līdzšinējas metodesvie-
tā, pēc kuras uzņēma budžeta visus valsts ieņēmu-
mus un visus valsts izdevumus ar brutto sumām,
jaunā projekta pamatā likts cits princips, un proti:
valsts budžetā tiks uzņemtas tikai netto sumas no
visiem valsts uzņēmumiem un regalijām, ka piemē-
ram, mežiem, dzelzceļa, pasta, telegrāfa u. t t Vi-
siem šiem valsts uzņēmumiem butu sastad_ami īpaši
atsevišķi budžeti, kuri nāktu gan parlamenta apsprie-
šanā un apstipranāšanā, bet butu ka pielikums pie
valsts budžeta. Ar to grozījumu butu iegūts tas, ka
mūsu valsts budžets netiktu ārkārtīgi uzpūsts ar pā-
rāk lielām sumām, ar pārāk lieliem gala cipariem,
kuri patiesībā nav ne valsts ieņemumi,_ ne izdevumi,
bet tikai apgrozījumu sumas. Ja mes piemēram
ņemam dzelzceļa budžetu, tad mes redzam, ka tas
ir stipri liels, apmēram pie kādi 30 miljoni latu, bet
pa lielākai daļai tās ir tikai apgrozības sumas. Ar
ienākumiem tiek segti lielie izdevumi un valsts kase
kā atlikums paliek ļoti maz, vai ari nekas nepaliek.
Pēc jaunā projekta dzelzceļam bus sevišķs budžets,
kurš uzrādīs visas apgrozības sumas ar zināmu atli-
kumu vai iztrūkumu,kurš tad ari tiks uzņemts valsts
budžetā kā ienākums vai piemaksa. Pats sevišķais
dzelzceļa budžets būs kā pielikums pie vispārēja
valsts budžeta.

Otrs svarīgais pārgrozījums ir tas, ka bez pa-
ragrāfiem budžetā tiks uzrādīti ari panti. Līdz šim
bija tikai paragrāfi ar vispārējiem nosaukumiem un
tāp|cbieži pat Saeimas deputātiem, izņemot budžeta
komisijas locekļus, bija neskaidrs tas, kādiem no-
lūkiem sumas aiziet. Jatiks ievesti -panti, ta lieta
būs daudz skaidrāka, tāpecka sumatiks sīkāki sa-
dalītas un visiem skaidri bus redzams, kādiem nolū-
kiem valsts līdzekļi tiek izlietoti._ Otrkārt, budžeta
komisija ar jauno ievedumu gribēja sasniegt to, ka
sumu pārcelšana, no viena panta uz otru tiktu iero-
bežota vairāk nekā līdz šim. Prakse ir izrādījies,
ka resori mīl izprasīt priekš svarīgiem posteņiem
lielākas sumas nekā patiesība vajadzīgs un velak,
kad tās atvēlētas, mājas kartība pārceļ uz citiem
mazāk svarīgiem vai pat nevajadzīgiem posteņiem,
priekš kuriem līdzekļi nebūtu tikuši atvēlēti. Pec
jaunaprojekta visos tādos nārcelšanas gadījumos jā-
izprasa vismaz valsts kontroles piekrišana.

Līdz šim valsts budžetu iesniedzot ministru ka-
binets nebija ar likumu spiests iesniegt pārskatus par
speciāliem līdzekļiem, piem. par rīcības_ kapitāliem,
kuri diezgan lieli atsevišķos resoros ka satiksmes,
zemkopības, kara un citos. Tāpat ir vel dažādi citi
līdzekļi un fondi, piem. ministru kabineta rīcība
esošie fondi, par kuriem līdz šim pec likuma ari ne-
bija nekādi pārskati jādod. Tāpat attiecība uz valsts
parādiem likums nenoteic, ka būtu jāiesniedz parla-
mentam kaut kādi pārskati, lai gan budžeta komisija
tādus pārskatus aizvien pieprasīja un valdība ir tā-
dus devusi. Tagadējais projekts paredz, ka par vi-
siem tādiem līdzekļiem, par rīcības kapitāliem, par
sevišķiem fondiem ir jāpieliekpie budžeta paskadn>
jumi, uzrādot apgrozības eumu visos šajos atsevišķos
posteņos.

Tālāk budžeta komisijā bija'vēl jautājums, kā-
dām būt finansu ministra tiesībām budžeta jautāju-
mos. Mūsu līdzšinējais budžeta likums nosaka, ka
tikai tādos gadījumos, ja valsts budžets ir pieņemts
un tiek iesniegti priekšlikumi vai likumprojekti, kas
prasa jaunus, likumos neparedzētus naudas līdzekļus,
tad tādos gadījumos jāizprasa finansu ministra pie-
krišana.Kad to apspriedām komisijā, finansu ministrs
nāca ar priekšlikumu, šīs tiesības vēl paplašināt
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un nosacīt, ka visos tanīs gadījumos, kad tiek pra-
sīti jauni līdzekļi no_ valsts kases, Saeima nekādu
likumprojektu nevarētu apspriest, iekams nebūtu
nodevusi to finansu ministra atsauksmei. Bet ja
valsts budžets pieņemts un stājies speķa, un finansu
ministrs par ierosinājumu devis noraidošu atsauksmi,
tad tas automātiski atkrīt un Saeimā nepavisam nav
tālāk apspriežams. Turpretī, ja valsts budžets nav
pieņemts un nav vēl stājies spēkā, tad finansu mini-
stra atsauksme nav izšķiroša priekš jautājuma vai
priekšlikuma apspriešanas. Sākumā budžeta apakš-
komisijā šis princips gan tika ievērots bet vēlāk bu-
džeta komisijas pilnā sēde no šī principa atteicās un
finansu ministrim šīs tiesības nepiešķīra. Apsprieža-
mais likumprojekts to ari vairs neuzrāda. Tā vietā
tika ievests cits princips, kas paredz, ka tai gadīju-
mā, ja ir tādi priekšlikumi, kas prasa jaunus līdzek-
ļus, tie ir jānodod budžeta komisijai un viņi nevar
nākt apspriešanāplenārsēdē, iekams budžeta komisi-
janav devusi savu atsauksmi. Komisija domāja, ka
tad, kad šie priekšlikumi nāks budžeta komisijā, gan
finansu ministrs un viņa priekšstāvis, gan ari valsts
kontroliers un tā priekšstāvis varēs izteikt savas do-
mas par valsts līdzekļiem un par iespēju, vai neie-
spēju attiecīgu ierosinājumu apmierināt.

Tāpat par pārgrozījumu pret pastāvošo kārtību
ir uzskatāms tas, ka jaunā projekta 21. paragrāfā ir
nosacīts, ka papildu budžeti nevar tikt iesniegti pēc
patikas kurā katrā laikā, bet tikai reizi gadā un pie
tam ne agrāk, kā 6 mēnešus pēc budžeta pieņemša-
nas. Līdz šim tāds princips nepastāvēja un varēja
iesniegt papildu budžetus kurā katrā laikā. No mū-
su prakses mēs esam piedzīvojuši tādas nevēlamas
parādības, ka papildu budžetus iesniedz, nenogaidot
pamata budžeta pieņemšanu, un viņos uzņem tādus
priekšlikumus, kuri ir bijuši jau iesniegti pie pamata
budžeta un tur izgāzti cauri. Tas rada tikai veltī-
gu darbu budžeta komisijai un Saeimai. Tāpēc būtu
labi, ka tādu papildu budžetu varētu iesniegt tikai
reizi gadā, ja apstākļi mainījušies bet nevis tā kā
līdz šim, kurā katrā laikā.

Līdz šim mums ir spēkā likums, kas no reso-
riem gan pilnīgi aizmirsts, ka nav brīv ministrim
slēgt nekādus līgumus ne darījumus, vaspāri nekādas
valsts saistības, ja tam nav paredzēti attiecīgi lī-
dzekļi budžetā. Tomēr mūsu praksē ir nākuši
priekšā gadījumi, ka likums nav ticis ievērots un lī-
gumi ir tikuši slēgti. Man ir jāaizrāda, ka šis nosa-
cījums nebij ietilpināts līdzšinējā budžeta likumā, bet
kādā citā likumā, kurš bij izdots jau agrāk. Tagad
šis nosacījums ir paredzēts likumprojekta 29. para-
grāfā, kur sacīts, ka saistības un līgumi nav pielai-
žami, ja nav priekš tam paredzēti līdzekļi. Ar to ir
domāts novērst visas tās kļūdas, kādas nākušas
priekšā, lai viņas uz priekšu neatkārtotos, lai tiktu
noslēgti tikai tie līgumi, kuriem līdzekļi budžetā pa-
redzēti.

Kā jauninājumu varētu atzīt ari noteikumu par
divpadsmitās daļas izlietošanu. Līdz šim pastāvēja
tāda kārtība, ka budžeta gada sākumā, janebija pie-
ņemts parlamentā jaunais budžets, atvēlēja resoru
vajadzībām Via no tā projekta, kāds bija sastādīts
uz jauno budžeta gadu. Tā kā praksē esam piedzī-
vojuši, ka šādos gadījumos izprasa ļoti lielus līdzek-
ļus un projekta sumas bieži pārsniedz pat dubultīgi
tos apmērus, kādus varētu atvēlēt, tad nav vēlams,
ka atvēl Vi» no prasītās sumas. Daudz pareizāki bū-
tu, ja atvēlētu Vi» kārtējo izdevumu segšanai no ie-
priekšējā gada budžeta. Ievērojot šos motivus, bu-
džeta komisija nolēma, ka uz priekšu, ja budžets
nebūtu pieņemts budžeta gadam sākoties, atvēlēt ne-

vis xhi no budžeta projekta, bet gan no ie-
priekšējā gada budžeta.

Kā sevišķu trūkumu atzīmēja resori to, ka nav
iespējams izlietot viena gada budžetā atvēlētos lī-
dzekļus ēku būvēm un dažādiem kapitāliem remon-
tiem, ja šīs būves vai remonti nav pabeigti budžeta
gadam beidzoties. Tādos gadījumos, pēc spēkā esošā
budžeta likuma, šie līdzekļi tiek ieskaitīti atpakaļ
valsts ienākumos. Šīsbūves un remonti paliek pus-
ceļā, un tām jāizprasa jauni līdzekļi. Tā kā starp
budžeta sastādīšanu un to momentu, kad viņš tiek
pieņemts galīgā veidā, ir zināma distance, kas ne-
sakrīt ar 1. aprili, tad bieži resori nonāk tādā stā-
voklī, ka tanī momentā, kad viņi budžetu sastāda,
viņi nezin, ka nevarēs beigt darbus 1. aprilī un tā-
pēc jaunus līdzekļus neprasa. Bet kad budžets pie-
ņemts un pienācis 1. aprilis, tad izrādās, ka darbi
nav nobeigti un budžetā jauni līdzekļi darbiem nav
paredzēti. Tagad nu rodas tāds stāvoklis, ka būves
jāpārtrauc, jāatlaiž strādnieki, kamēr izprasītu jau-
nus līdzekļus papildu budžeta kārtībā. Lai šo no-
vērstu, jaunā likumā paredzēts tāds jauninājums, ka
visos tanīs gadījumos, kad līdzekļi ārkārtējā budžetā
atvēlēti, bet šīs būves nebūtu pabeigtas, tad dot ie-
spēju vēl zināmu laiku pēc 1. aprīļa strādāt un atvē-
lētos līdzekļus lietot. Ar to būtu rasta izeja no tā
grūtā stāvokļa, kāds patlaban ir.

Kā beidzamo pārgrozījumu jaunā budžeta pro-
jektā varētu uzrādīt to, ka ir nodibināts tā saucamais
rezerves fonds. Mums līdz šim pēc budžeta
gada noslēgšanas ir bijuši zināmi atlikumi, bet par
tiem Saeima nekad neko nav zinājusi un nekādus
lēmumus nav varējusi taisīt, joviņi nav tikuši oficiāli
paziņoti, ir palikuši ārpus parlamenta kontroles, ār-
pus parlamenta rīcības. No finansu ministrijas tika
aizrādīts, ka tāds stāvoklis zināmus plusus Latvijai
esot devis, jo ar tiem līdzekļiem, kas palikuši pāri
pec budžeta gada izbeigšanās, esot bijis iespējams
atvērt Latvijas banku, dot viņai rīcība^ kapitālu un
uzkrāt dažas sumas ārzemju valūtā. Tomēr atstāt
ari uz priekšu tādu stāvokli, ka lielākas sumas pa-
liek bez kādas kontroles no parlamenta puses, ne-
būtu iespējams, un tāpēc budžeta komisija atrada
par vajadzīgu dibināt sevišķu rezerves fondu. Šinī
rezerves fondā tiktu ieskaitīti visi tie līdzekļi, kas
atrodas valsts kasē 1. aprilī, kad budžets tiek slēgts.
Bet tā kā 1. aprilī vēl nav nomaksāti visi rēķini, tad
jārada iespēja, kā visu to nokārtot. Tāpēc ari li-
kumprojekts paredz, ka veco rēķinu nokārtošanai
un valsts parādu nomaksai ir atļauts lietot līdzekļus
no rezerves fonda vēl 6 mēnešu laikā, skaitot no 1.
aprīļa. Protams, tas ir domāts tā, ka vecos rēķinus
var nokārtot tikai tādos apmēros, kādi ir bijuši ie-
priekšējā budžetā atļauti, bet nav tikuši izlietoti. Tas
būtu par veco rēķinu nokārtošanu. Turpretim, de-
ficīta segšanai rezerves fonds neparedz līdzekļus.
Ir domāts, ka nevar pielaist segt deficītus no rezer-
ves fonda līdzekļiem, jo tad varētu rasties tāds stā-
voklis, ka viss rezerves fonds varētu tikt izlietots
vienā gadā. Tāpēc ir paredzēts, ka deficītus jāsedz
ar nokošā gada budžetu, atrodot tam līdzekļus ārpus
rezerves fonda. Tika gan atstāta vēl viena iespēja
rezerves fonda līdzekļu izlietošanai, un tā ir tanīs
gadījumos, kad valsts ir piedzīvojusi kādu vispārēju
nelaimes gadījumu, kā piemēram lielu neražu, plū-
dus, vai kad karš būtu iestājies. Tādā gadījumā
rezerves fonda līdzekļi būtu pieejami, bet tikai ar
sevišķu likumu.

Šie būtu visi galvenie pārlabojumi, kuri budžeta
likumā ir tikuši ievesti. Bez tam man jāaizrāda,ka
ir vēl vesela rinda technisku papildinājumu un noskai-
drojumu, kuros līdz šim ir bijis robs un zināma ne-
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skaidrība. Tas tagad ir papildināts un izlīdzināts,
rēķinoties ar to praksi, kāda mums pagājušos gados
ir bijusi. Par šiem sīkumiem es še neturu par vaja-
dzīgu runāt. Es tik vēl gribu aizrādīt, ka pie šī li-
kumprojekta ir pievienota pārejas formula, kura
skan: „Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un
iesniegt līdz 1. oktobrim Saeimai likumprojektu par
rīcības kapitāla izlietošanu." Te man jāaizrāda, ka
rīcības kapitāliem ir ziedotas lielas sumas dažādiem
resoriem, par kuru izlietošanu mums nav izdod no-
teikumi, kuriem būtu likuma spēks. Ir gan izdotas
dažas instrukcijas, piemēram, satiksmes un citiem
resoriem, bet tās ir vairāk izdotas mājas kārtībā.
Tomēr ir vajadzīgs, ka priekš tik lieliem līdzekļiem,
kā atvēlētiem rīcības kapitāliem, pastāvētu sevišķi
noteikumi, kuri būtu dabūjuši likuma spēku. Aiz
šiem motiviem budžeta komisija šo pārejas formulu
pieņēma un es lūgtu augsto namu šo pārejas formulu
līdz ar budžeta likumu pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Vārds Ringoldam Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Kā referenta kungs aizrā-
dīja, mūsu jaunais budžeta likums dažā ziņa ir pro-
gress, salīdzinot to ar veco pastāvošo budžeta liku-
mu. Bet referents aizrādīja ari uz to, ka apakško-
misija, kurā ari man bij tas gods līdzstrādāt, bij pa-
redzējusi finansu ministra tiesības ievērojami papla-
šināt Man par nožēlošanujāsaka, ka budžeta komi-
sijas plenārsēdēs šī tendence tika atraidīta un finansu
ministrim noteicošais vārds pie budžeta jautājumu
izšķiršanas tomēr nav ticis piešķirts. Pilnīgi neat-
karīgi no tā, vai es pašlaik esmu finansu ministrs
vai ne, es gribētu lūgt augsto sapulci ievērot to, ka
valsts mantas sargātāja un valsts saimniecībasno-
teicēja, tās uzticības personas tiesības, kurai jābūt
finansu ministrim, gan nevajadzētu ierobežot. Šīs
personas tiesības, kas izpilda šo svarīgo amatu, va-
jadzētu pēc iespējas paplašināt, uzliekot tai attiecī-
go atbildību. Šāda atbildība var būt tikai tad, ja fi-
nansu ministrim tiek dotas pietiekoši lielas kompe-
tences. Ja viņam netiek dotas tādas kompetences
pie spriedumiem attiecībā uz budžeta jautājumiem,
tad atkarībā no dažādu partiju kombinācijām tas va-
rēto novest mūs pie tā, ka vien?, partija sola otrai
ja tā balsos par zināmu sumu viņai par labu, tad vi-
ņa balsos par otru sumu otrai partijai par labu. Ar
to varētu ienest valsts saimniecība zināmus sarež-
ģījumus. Es saku, ka šie iemesli runa par labu tam,
lai finansu ministra kompetences budžeta jautāju-
mos būtu neaprobežojamas, paplašināmas. Tapec es
atļaušos pie atsevišķiem pantiem celt priekša augstai
sapulcei zināmus papildinājumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Vai referents veļas izteikties? Ne-
vēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav._ Pāreja uz
pantu lasīšanu venbalsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt
likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Valsts budžeta likums."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Tālāk.
Sekretārs J. Vesmanis:
„I. nodala. ,
"Vispārējie noteikumi."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 1.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Valsts budžets sastādāms vienam saimniecības gadam.

Saimniecības gads sākās ar 1. aprīli un beidzas ar 31. martu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 2. pants.

Sekretārs j.Vesmanis:
„Budžetā uzrādāmi visi valsts ieņēmumi un izdevumi to

šķietamā apmērā, ar iespējamu noteiktību, kura pamatojama
uz sīkiem saimnieciskiem un finansieliem aprēķiniem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 3. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ieņēmumi un izdevumi sadalāmi kārtējos un ārkārtējos.
Kārtējie ieņēmumi un izdevumi ir tādi, kuriem piemīt ne-

pārtrauktības vai regulāras periodiskas atkārtošanās pazīme.
Ārkārtējie ieņēmumi un izdevumi ir tādi, kuriem piemīt

gadījuma vai pārejošu ieņēmumu resp. izdevumu raksturs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Kārtējos ieņēmumos uzrādāmi nodokli, nodevas un tie-

šie (netto) valsts ieņēmumi no monopoliem, regalijām, uzņē-
mumiem, zemēm, mežiem un vērtspapīriem. Ārkārtējos ie-
ņēmumos uzrādāmi ieņēmumi no valsts mantas pārdevumiem,
izstāvošo ieguldījumu atmaksas un valsts aizņēmumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 5. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Kārtējos izdevumos uzrādāmi: valsts civiliestāžu, tiesu

un apsardzības uzturēšana, izglītības izdevumi, sociālā apgā-
dība, kārtējie pabalsti, kas neietilpst sociālas apgādības un iz-
glītības vajadzībās, piemaksas valsts uzņēmumiem deficita
segšanai un valsts parādu kārtēja deldēšana un procentu no-
maksas. Ārkārtējos izdevumos uzņemami vienreizēji izdevumi
kapitāliem mērķiem, ārkārtēji pabalsti, vienreizējas valsts pa-
rādu nomaksas un kara izdevumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 6. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ieņēmumi un izdevumi, kas neietilpst 4. un 5 _ . pantā uz-

skaitītos posteņos, uzņemami pēc piederības kārtējo vai ār-
kārtējo ieņēmumu resp. izdevumu daļā zem dažādo ieņēmumu
resp. izdevumu posteņiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 7. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju pēc posmiem vai

vietām, paragrāfiem un pantiem sastāda finansu ministrs sa-
ziņā ar valsts kontrolieri. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošais nodalījums.

Sekretārs J. Vesmanis:
„II. nodala.

Budžeta sastādīšana.
A. Valsts vietējo iestāžu budžeta aprēķini."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Katra valsts vietējā iestāde sastāda aprēķinu nākošā

saimniecības gada budžetiem par saviem ieņēmumiem un iz-
devumiem. Budžeta aprēķins sastāv no: a) iestādes ieņēmumu
un izdevumu sarakstiem pēc finansu ministra apstiprinātas
klasifikācijas; b) sīkiem paskaidrojumiem, kuros uzrādāmi pa-
mati (likumi, rīkojumi, normas, tirgus cenas un tamlīdzīgi), kas
noderējuši attiecīgu sumu uzstādīšanai; c) iestādes darbības
raksturojuma un norādījumiem par ieņēmumu vai izdevumu
pieaugumiem vai pamazināšanas cēloņiem.

Piezīme. Departamentu un līdzīgu iestāžu nodalās vai
dalās sastāda savus budžeta aprēķinus līdzīgi vietē-
jām iestādēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 9. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Vietējās iestādes iesniedz savus budžeta aprēķinus

ikgadus līdz 1. septembrim pēc padotības attiecīgam departa-
menta vai līdzīgas iestādes vadītājam

^
pārbaudīšanai un ko-

pēja departamenta un tam padoto iestāžu budžeta priekšliku-
ma sastādīšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošais apakšnodalījums.



567 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 17. sēde 1924. gada 27. maijā. 568

Sekretārs J, Vesmanis:
„B. Valsts centrālo iestāžu dalu budžeta priekšlikumi."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 10.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Departamentu un līdzīgu iestāžu priekšlikumi nākošā

saimniecības gada budžetam sastādāmi, pamatojoties uz pado-
to iestāžu aprēķiniem un departamenta paredzējumiem saskaņā
ar 8. panta noteikto kārtību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 11.pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc nodalām un vietējām iestādēm sakopotiem depar-

tamentu budžetu priekšlikumiem pievienojami: a) valsts mono-
polu, regaliju, mežu, zemju uh valsts uzņēmumu budžeti; b)
autonomo valsts uzņēmumu budžeti līdz ar noslēgumu bilan-
cēm par pēdējiem 2 gadiem; c) pārskati, par līdzekļiem, kas
ir valsts īpašums un izlietojami speciāliem mērķiem (rīcības
kapitāla fondi, atskaitījumi, ziedojumi un novēlējumi speciā-
liem mērķiem un tam līdzīgi)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 12.pants.

Sekretārs J. Vesmanis:..Departamentu budžetu priekšlikumi, to pielikumu un pa-
skaidrojumu raksti līdz ar īsu kopsavilkumu par visa depar-
tamenta un tam padoto iestāžu ieņēmumiem un izdevumiem,
klasificētiem pec priekšmetu nomenklatūras, iesniedzami ik
gadus līdz 15. septembrim ministrim vai attiecīgas augstākas
iestādes vaditājam padotības _kartība. Departamentu budžetu
priekšlikumos, blakus paredzētam ieņēmumu un izdevumu su-
mam uzradāmi tekoša gada budžeta sumas un patiesie ieņē-
mumi un izdevumi par notecejušo saimniecības gadu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošais nodalījums.

Sekretārs J. Vesmanis:
„C. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetu

projekti."
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 13. pants.
Sekretārs. J. Vesmanis:
„Katru gadu līdz 1. septembrim finansu ministrs paziņo

ministru kabinetam apmēra izdevumu sumas, kādas būs iespē-
jams piešķirt atsevišķiem resoriem nākošā saimniecības gadā,
rēķinoties ar valsts kases izmaksas spējām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 14. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:..Ministriju un citu centrālo iestāžu budžetu projekti sa-
stāv no: a) ministra vai attiecīgas iestādes vadītāja atzītiem
departamentu un līdzīgu iestāžu priekšlikumiem, paskaidroju-
miem un to pielikumiem (10., 11. un 12. p. p.); b) kopsavilkuma
par visas ministrijas ieņēmumiem un izdevumiem, klasificētiem
pec priekšmetu nomenklatūras un c) ministra paskaidrojuma
raksta, kas raksturo nevien ministrijas darbību pagājušā saim-
niecības gada, bet ari ministrijas paredzamo darbību, nolūkus.
projektus un plānus nākamā un turpmākos saimniecības ga-
dos."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 15. pants.

Sekretārs .I. Vesmanis:..Ministriju budžetu projekti līdz ar visiem pielikumiem
un paskaidrojumiem iesniedzami ikgadus līdz 1. oktobrim fi-
nansu ministrim un valsts kontrolierim pa 2 eksemplāriem
katram."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošais apakšnodalījums.

Sekretārs J. Vesmanis:
„D. Valsts budžets."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pirms valsts budžeta sastādīšanas finansu ministrs, pie-

aicinot valsts kontroles un attiecīgā resora priekšstāvjus, pār-
bauda iesniegtos priekšlikumus un saskaņo tos ar paredza-
mām valsts kases izmaksas spējām nākošā saimniecības ga-
da. Finansu ministrim tiesība, saskaņojot resoru priekšā lik-
tos izdevumus ar valsts kases izmaksas spējām, strīpot vai
samazināt katru izdevumu sumu, kas nav noteikta likumos.

Tāpat finansu ministrim tiesība grozīt resoru paredzētās ie-
ņēmumu sumas, ja finansu ministrs atrod, ka attiecīgie ieņē-
mumu posteņi dos mazāk vai vairāk ieņēmumu nekā resors
paredzējis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 17. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„No pārbaudītiem atsevišķu resoru budžetu projektiem

finansu ministrs sastāda valsts budžetu, kurš sastāv no: a)
valsts kārtēju un ārkārtēju ieņēmumu un izdevumu sarakstiem,
grupētiem pec posmiem vai vietām, paragrāfiem un pantiem,
kupem blakus uzrādītas tekošā gada budžeta sumas un patie-
sie ieņēmumi un izdevumi par notecejušo saimniecības gadu;
b) šo sarakstu īsa kopsavilkuma; c) atsevišķiem valsts mo-
nopolu, regaliju, mežu, zemju un valsts uzņēmumu budžetiem
ka pielikumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 18. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Valsts budžetam pievienojami: a) autonomu uzņēmumu

tekoša gada budžeti; b) pārskati par valsts parādiem, speciā-
liem līdzekļiem, rīcības kapitāliem un fondiem un c) paskai-
drojuma raksta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 19. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Finansu ministra sastādītais valsts budžets iesniedzams

līdz 1. decembrim ministru prezidentam, kurš to ceļ priekšā
ministru kabinetam."

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Es gribētu aizrādīt uz to, ka
rnusu budžeta prakse uzrada, ka resori iesniedz lie-
lākas prasības, kā ir iespējams apmierināt. Top sa-
sauktas starpresoru apspriedes, kuras šīs atsevišķās
sumas samazina. Pec tam budžets tiek caur ministru
prezidentu virzīts uz ministru kabinetu un tālāk ap-
spriests. Teņu mes redzam, ka katram resoram ir
ta tieksme pec iespējas savus līdzekļus pavairot un
loti bieži viņu pieprasījumi ir dibināti un pamatoti.
Un var gadīties, ka apspriežot atsevišķas budžeta
daļas, ministru kabinets, iekams viņš nav ieguvis
kopiespaidu no budžeta, varētu viena vai otra re-
sora vadītajā prasībām piekrist. Lai tas neatsauk-
tos uz budžeta kopsumu, es domāju, būtu lietderīgi
19. pantu papildināt ar sekošu teikumu: „Apsprie-
žot budžetu ministru kabineta, pēdējais bez finansu
ministra piekrišanas nevar izdarīt grozījumus bu-
džeta, kas palielinātu ieņēmumu vai izdevumu kop-
sumu." Šī ir tā redakcija, kāda savā laikā tika pie-
ņemta apakškomisija, kas šo likumu izstrādāja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Es lūdzu referentu dot atsauksmi
par šo priekšlikumu. /

Referents V. Bastjānis: Priekšlikums, kuru ie-
sniedza finansu ministrs, bija pieņemts budžeta
apakškomisijā tādā redakcijā, kādā viņš nupat tika
iesniegts, bet budžeta komisijas plenārsēdē viņš tika
atraidīts, Motivi budžeta komisijai bija tie, ka mi-
nistru kabinetam jāpiešķir lielākas tiesības nekā
finansu ministrim, tāpēc ka par visiem valsts līdze-
kļiem un par visu Valdības darbību atbildību Saeimas
priekša nes ministru kabinets. Tāpēc ari budžeta ko-
misija domāja, ka šo tiesību atņemšana ministru ka-
binetam nebūtu pieņemama. Ja tiktu pieņemts tas
priekšlikums, kuru iesniedza nupat finansu ministrs
Kalninga kungs, tad tādā gadījumā ministru kabineta
tiesības irierobežotas un viņš var rīkoties tikai tik
tāļu, cik tālu viņām to atļauj finansu ministrs. Bu-
džeta komisija bija pret šo priekšlikumu un tāpēc
ari man budžeta komisijas vārdā jāizsakās pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanā nāk
Ringolda Kalninga iesniegtais priekšlikums pie 19.
panta, kurš skan:
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„Lieku priekša papildināt 19. pantu ar sekošu teikumu:
„Apspriežot budžetu ministru kabinetā, pēdējais bez fi-

nansu ministra piekrišanas nevar izdarīt grozījumus budžetā,
kas palielinātu ieņēmumu vai izdevumu kopsumu"."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par nolasīto Ringolda Kalninga
priekšlikumu. Balsošanas iznākums: par Ringolda
Kalninga priekšlikumu nodotas tikai 12 balsis. Tas
ir nepietiekošs skaits un priekšlikums atkrīt. Nobal-
sošanā nāk 19. pants komisijas pieņemtā redakcijā.
Es lūdzu pacelties, kas būtu pret šo pantu komisijas
pieņemtā redakcijā. Nav. Kas atturas? Nav. Pants
pieņemts vienbalsīgi. 20. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc budžeta pieņemšanas ministru kabinetā pēdējais ie-

sniedz to līdz ar visiem 17. un 18. pantos minētiem pieliku-
miem un paskaidrojumiem Saeimai ne vēlāk kā līdz 1. janvā-
rim."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts, 21. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Sevišķos nepieciešamības gadījumos, bet ne agrāki kā

6 mēneši pēc saimniecības gada sākuma ministru kabinets var
iesniegt Saeimai papildu budžetu. Papildu budžetu var ie-
sniegt vienu reizi gadā.

Piezīme. Kara, plūdu vai citos tamlīdzīgos ārkārtē-
jos nelaimes gadījumos pielaižama papildu budžeta
iesniegšana ikkurā laikā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Pie 21. panta, kurš skan:
„Sevišķos nepieciešamības gadījumos, bet ne agrāki
kā 6 mēnešuspēc saimniecības gada sākuma,ministru
kabinets var iesniegt..." tur es liktu priekšā pēc
vārdiem „ministru kabinets" iespraust vārdus „uz
finansu ministra priekšlikumu". Tad teikums ska-
nētu: „Ministru kabinets uz finansu ministra priekš-
likumu var iesniegt..."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Es lūdzu referentu.

Referents V. Bastjānis: Šis priekšlikums tādā
veidā nav bijis ne budžeta komisijā, ne budžeta
apakškomisijā un tāpēc budžeta komisijas vārdā es
nevaru izteikties ne par, ne pret to. Pēc būtības ņe-
mot, šim priekšlikumam ir tā nozīme, ka viņš pie-
šķir iniciatives tiesības finansu ministrim pie papildu
budžeta iesniegšanas. Kā vienā tā otrā gadījumā
budžetu tomēr iesniedz ministru kabinets.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ringolda Kal-
ninga iesniegtais priekšlikums skan:

„21. pantā lieku priekšā ievietot vārdus: „uz finansu mi-
nistra priekšlikumu" pēc vārdiem „ministru kabinets". Ta tad
visa šī teikuma daļa skanētu: «ministru kabinets uz finansu
ministra priekšlikumu var iesniegt" u, t. t."

Referents atrod par iespējamu šo priekšlikumu
atbalstīt. Es lūdzu pacelties, kas ir pret Ringolda
Kalninga priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Es lieku tagad
21. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 22. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimai iesniedzamā budžetā katrā ziņā paredzami iz-

devumi valsts saistību pildīšanai, kā nenomaksātu parādu un
procentu dzēšanai, kārtējai parādu deldēšanai, procentu no-
maksām un citiem līdzīgiem pienākumiem. Iztrūkuma gadīju-
mā uzrādāmi tie ceļi un veidi, ka valdība nodomājusi iegūt
iztrūkuma segšanai nepieciešamos līdzekļus un pieliekami pil-
nīgā veidā izstrādāti projekti, ja līdzekļu iegūšanas veids pra-
sītu sevišķa likuma izdošanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošā nodaļā.

Sekretārs J. Vesmanis:
„III. nodala.
Valsts budžeta apstiprināšana."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 23. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Ministru kabineta iesniegto valsts budžetu Saeima pār-

bauda un_apstiprina likumdošanas kārtībā. Tādā pat kārtība
Saeima pārbauda un apstiprina līdz ar valsts budžetu iesnieg-
tas atsevišķos budžetus (11. p. a.) valsts monopoliem, rega-
lijām, zemēm, mežiem un tiem valsts uzņēmumiem, kuriem
nepastāv īpaši noteikumi par budžetu apstiprināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Še taisni ir tas pants, pie
kura es gribētu lūgt palielināt finansu ministra tiesī-
bas. Varētujau būt, ka Saeima, sajūsmināta no kaut
kāda laba mērķa, plenārsēdē pieņem tādus lēmumus
vai likumus, kas varētu nevēlamā veidā atsaukties
uz valsts finansiela stāvokļa stabilitāti. Tāpēc es at-
rodu, ka būtu labi, ja Saeima atjaunotu apakškomisijā
sava laikā pieņemto 23. panta turpinājumu, kuru es
esmu izlicis 23-1 . un 23-2 . pantos. Pirmais skanētu:
„Saeimai iesniegtā budžetā paredzēto ieņēmumu vai
izdevumu paaugstinājumiem, ja šie paaugstinājumi
izsauc iesniegtā budžeta ieņēmumu vai izdevumu
kopsumas palielināšanu, vajadzīga finansu ministra
piekrišana." Otrs: „Saeima nevar samazināt bu-
džetā uzņemtās izdevumu sumas, kas paredzētas
valsts parādu kārtējai deldēšanai un procentu no-
maksai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ringolda Kalninga
iesniegtais priekšlikums iziet uz jaunupantu radīša-
nu, uz 23-1 un 23-J . pantu radīšanu, un tādēļ viņa
priekšlikums ir izlemjams pēc 23; panta caurskatīša-
nas. Pret 23. pantu iebildumi nav celti1. Es likšu vis-
pirms 23. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret 23 panta pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras? Nav. 23. pants pieņemts. Tagad nāk caur-
skatāms Ringolda Kalninga iesniegtais priekšlikums,
kurš iziet uz jauna 23-1 . panta radīšanu un skan se-
kosi:

Lieku priekšā pieņemt sekošu 23. pantu:
«Saeimai iesniegtā budžetā paredzēto ieņēmumu vai iz-

devumu paaugstinājumiem, ja šie paaugstinājumi izsauc ie-
sniegtā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsumas palielinā-
šanu, vajadzīga finansu ministra piekrišana." .

Vārdu pie priekšlikuma neviens nevēlas. Lūdzu
referentu izteikties par priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Šis pants tāda redakcijā,
kā viņš iesniegts no finansu ministra, bija apspriešanā
ari apakškomisijā un pieņemts ar balsu vairākumu.
Budžeta komisijas plenārsēdē viņš tomēr tika atrai-
dīts. Motivi, kāpēc plenārsēde viņu noraidīja bija
tie, ka ar šāda panta pieņemšanu tiktu ierobežotas
Saeimas tiesības, jo pēc tādas redakcijas, kādu liek
priekšā finansu ministra kungs, iznāk, ka bez finansu
ministra piekrišanas Saeima nevar palielināt ne ie-
sniegtā budžeta izdevumu gala sumu, ne ari sama-
zināt ienākumu gala sumu. Tas protams ir nepieņe-
mami un budžeta komisijas plenārsēdē tika atraidīts.
Finansu ministra kunga priekšlikumu var saprast tā,
ka viņš to dara tādēļ, ka viņam jārūpējas par valsts
izdevumu segšanu un ja Saeima izdevumus noteic
pārāk lielus, tad finansu ministrim būtu ļoti grūti vai
pat neiespējams šos līdzekļus rast Varētu būt ari
otrādi: Saeima pieņemtu tik mazus ienākumus, ka
finansu ministrim būtu grūti atrast līdzekļus nepie-
ciešamo izdevumu segšanai. Var būt pat tādi gadīju-
mi, ka tiek paredzēti fiktīvi ienākumi budžetā un gada
beigās tikai izrādītos, ka nav ies _pējams segt visus iz-
devumus. Tie bij tie motivi, kāpēc finansu ministrs
gribēja, lai viņam šīs tiesības tiktu piešķirtas. Jā-



571 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 17. sēde 1924. gada 27. maijā. 572

saka, ka piešķirot šis tiesības, Saeima pati atkal ie-
robežotu savas tiesības, un no formālā viedokļa tas
būtu pretrunā ar mūsu konstitūciju, kurā Saeima it
ne ar ko nav ierobežota. Pēc konstitūcijas Saeimai
ir tiesība grozīt ne tikai visus izdotos likumus, bet
pat valsts pamatlikumu. Turpretim, še budžeta li-
kumā pati Saeima uzliktu sev iemauktus un piekristu
tam, ka par valsts līdzekļiem tā var lemt tikai tādos
apmēros, kādus norāda finansu ministrs. Aiz mutē-
tiem motiviem tad ari nebūtu šis priekšlikums pieņe-
mams, un man budžeta komisijas vārdā ir jāizsakās
pret Ringolda Kalninga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Ringolda Kalninga priekšlikums — ievest
23-1 . pantu. Referents izsakās pret to. Lūdzu pa-
celties, kas ir par Ringolda Kalninga priekšlikumu.
Par Ringolda Kalninga priekšlikumu nodotas tikai 24
balsis: nepietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt. Caur-
skatīšanā nāk otrais Ringolda Kalninga priekšlikums,
kurš skan:

„Valsts budžeta likumā ievest 23. pantu:
Saeima nevar _ samazināt budžetā uzņemtās izdevumu

sumas, kas paredzētas valsts parādu kārtējai deldēšanai un
procentu nomaksai."

Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents V. Bastjānis,: Ari šis priekšlikums

taisni tāda pat redakcijā bija pieņemts budžeta
apakškomisijā, bet budžeta plenārā komisijā viņš tika
noraidīts. Motivi ir tie paši, kas pie 1. panta, jo ari
ar šādu pantu pati Saeima savas tiesības būtu iero-
bežojusi Tāpēc man aiz šiem pašiem motiviem bu-
džeta komisijas vārdā ir jāizsakās pret pantu un tas
jānoraida.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Ringolda Kalninga otrais nolasītais priekšlikums. Re-
ferents izsakās pret to. Lūdzu pacelties, kas ir par
Ringolda Kalninga priekšlikumu. Par Ringolda Kal-
ninga priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis; nepietie-
košs skaits, priekšlikums atkrīt 24. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Iesniedzot likumprojektus vai priekšlikumus, kuru pie-

ņemšana izsauc jaunus izdevumus vai ieņēmumu samazināša-
nu laikmetā, par kuru jau pieņemts un stājiees spēkā budžets,
iesniedzējam jāuzrāda reāli avoti, no kuriem segt jaunos iz-
devumus vai ieņēmumu samazināšanos. Visi šādi likumpro-
jekti un priekšlikumi pirms to apspriešanas Saeimas kopsēdē
nododami budžeta komisijas atsauksmei. Atsauksme jādod
14 dienu laika."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Par nožēlošanu augstais
nams nav vēlējies savas suverenitātes tiesības iero-
bežot pat tādās vietās, kā budžeta jautājumā. Sa-
eimas prakse mums jau pierāda, kā dažreiz plenār-
sēdē jautājumus par izdevumiem izved. Notiek zi-
nāma vienošanās un tad notiek balsošana un parasti,
kā jaunsavots, kas ir jāuzrāda, tiek minēts — mi-
nistru kabineta rīcībā esošie fondi, vai ari veco rēķi-
nu nokārtošanas fondi u. t t Tas protams ir pilnīgi
citiem mērķiem domāts, nekā kādreiz tiem mērķiem,
par kādiem notiekbalsošana. Tādēļ es lieku priekšā
šinīpanta starp vārdiem „,reali" un „avoti" iespraust
vardu Jauni". Tā kā šis teikums skanētu „reali jau-
ni avoti", lai nevarētu aizrādīt uz ministru kabineta
rīcība esošam sumām, kā piemēram priekš Lubanes
ezera nosusināšanas vai tādām lietām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Iesniegtais Ringolda Kalninga
priekšlikums skan:

„24. pantu lieku priekšā papildināt ar vārdu Jauni" starp
vārdiem „reali" un „avoti". Teikums skanētu „reali jauni
avoti"."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Priekšlikums tādā vei-
da nav bijis budžeta komisijā. Es viņu saprotu tā,
ka ar iesniegto pārlabojumu būtu domāts,ka jāatrod
pavisam jauni avoti. Piemēram, ja ir kāds ienākumu
postenis, kurš gadā dod miljonu latu, bet budžetā uz-
ņemts tikai pusmiljons, tad tādā gadījumā, ja nāktu
jauns ierosinājums, kas prasītu līdzekļus un ierosinā-
juma iesniedzējs uzrādītu uz to otro, tā sakot, brīvo
pusmiljonu, tad, pēc finansu ministra priekšlikuma,
tas tomēr nebūtu uzskatāms par reālu avotu, jo tas
nav jaunsavots, bet ir avots, no kura ienākumi jau
budžeta paredzēti. Budžeta komisijas vārdā man jā-
izsakās pret finansu ministra priekšlikumu. Man lie-
kas, ka tas vārds Jauns" neko citu, kā tikai to, ko es
minēju, nevar ienest. Pantā ir sacīts, ka jāuzrāda
reāli avoti, tā tad avoti, no kuriem var ņemt vajadzī-
gos līdzekļus,_ vienalga, vai tie būtu jauni vai jau bu-
džeta paredzēti. Tapec vārds Jauni" priekš tā pie-
mēra, kuru es pievedu, nav vajadzīgs. Turpretim,
vārds Jauni" var norādīt uz to, ka jāatrod jauni ie-
nākumu avoti, kādi budžetā nemaz nav paredzēti.
Tas butu loti grūti.Aiz šiem motiviem es izteicos pret
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītaisRingolda Kalninga priekšlikums, Referents
izsakās pret to. Lūdzu pacelites tos, kas ir par Rin-
golda Kalninga priekšlikumu pie 24. panta. Par
priekšlikumu nodotas 5 balsis; nepietiekošs skaits,
priekšlikums atkrīt Nobalsošanānāk 24. pants komi-
sijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants
pieņemts. 25. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas apstiprināto valsts budžetu un papildbudžetus

izsludina satversme paredzētā kārtībā, uzrādot ieņēmumus un
izdevumus pec posmiem vai vietām, paragrāfiem un pan-
tiem.

Piezīme. Šī panta noteikumi neattiecas uz kara mi-
nistrijai atvēlētam sumām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts, 26. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimā apstiprināto budžetu līdz ar visiem aprēķiniem

un paskaidrojumiem pie ta finansu ministrs piesūta valsts
kontrolei un visiem kreditu rīkotājiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Nākošā nodaļa.

Sekretārs J. Vesmanis:
„IV. nodala.
Budžeta izpildīšana."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 27.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc valsts budžeta apstiprināšanas Saeimā finansu mi-

nistrs atver kreditu rīkotajiem Latvijas bankā kreditus bu-
džeta paredzēto izdevumu segšanai.

Piezīme. Par kreditu rīkotājiem uzskatāmi: a) mini-
srijas — attiecīgie ministri un viņu šim nolūkam pilnvarotās
personas; b) no ministriļām neatkarīgās iestādes, ja atsevišķos
likumos nav noteikts citādi — šo iestāžu vadītāji un viņu piln-
varotas personas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 28. pants.

Sekretārs j.Vesmanis:
„Kreditu rīkotājiem aizliegts pārkāpt izdevumu sumu

apmērus, kas paredzēti Saeimas apstiprinātā valsts budžetā."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 29.

pants.
Sekretārs.]. Vesmanis:
„Kā ministru kabinets, tā atsevišķi ministri, vai vispār

valsts iestādes un uzņēmumi nevar izdot rīkojumus vai no-
teikumus, slēgt līgumus vai uzņemties saistības, kas prasa
naudas _izmaksas vai citu pienākumu pildīšanu, ja šīm naudas
izmaksām vai citu _ attiecīgo pienākumu pildīšanai vajadzīgās
sumas nav paredzētas Saeimas apstiprinātā budžetā vai se-
višķos likumos."
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts, 30.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Sumas, kas atvēlētas vienā paragrāfā paredzēto izde-

vumu segšanai, nav izlietojamas citos paragrāfos paredzētam
vajadzībām bez Saeimas iepriekšējas piekrišanas katrā atse-
višķā gadījumā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 31.
pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Kārtējo izdevumu kreditus kreditu rīkotāji var pārvest

viena paragrāfa robežās no viena panta uz otru tikai ar ie-
priekšēju valsts kontroles piekrišanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 32.
pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Arkārtējo izdevumu sumas izlietojamas tieši tām_ vaja-

dzībām, kurām tās atvēlētas. Šo sumu izlietošana citām tai
pašā paragrāfā vai pantā paredzētām vajadzībām pielaižama
vienīgi ar iepriekšēju finansu ministra atļauju un valsts kon-
troles pekrišanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 33.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ja valsts budžets līdz saimniecības gada sākumam nav

apstiprināts Saeimā, tad līdz budžeta apstiprināšanai finansu
ministrs uz ministru kabineta lēmuma pamata atvēl kreditu
rīkotājiem ik mēnešus iepriekšējus kreditus, bet to apmēri
nevar pārsniegt vienu divpadsmito daļu no iepriekšējam saim-
niecības gadam atvēlētām kārtējo izdevumu sumām. Ja pa-
tiesa vajadzība prasītu lielākus kreditus, tad tādus var atvē-
lēt finansu ministrs ar ministru kabineta atļauju un valsts kon-
troles piekrišanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 34.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Arkārtējā budžetā paredzētās sumas var izlietot tikai -

pēc budžeta apstiprināšanas Saeima."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 35.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Sumas, kuras Saeima atvēlējusi viena saimniecības gada

izdevumu segšanai, nevar izlietot otra saimniecības gada va-
jadzībām.

Piezīme. Otra saimniecības gada var izlietot ieprie-
kšējam gadam jaunbūvēm uņ kapitāliem remontiem
ārkārtējos izdevumos atvēlētās, bet neizlietotas su-
mas, .ja šīs jaunbūves un kapitālie remonti nepare-
dzētu apstākļu dēļ nav nobeigti iepriekšēja saim-
niecības gadā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Nā-
košā"nodaļa.

Sekretārs J. Vesmanis:
„V. nodala.
Budžeta slēgšana."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 36.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Ikgadus 31. martā saimniecības gadam izbeidzoties, fi-

nansu ministrs slēdz visus notecējuša gada vajadzībām atvēr-
tos neizlietotos kreditus un valsts kases atlikumu ieskaita
valsts rezerves fondā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 37.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Valsts rezerves fonds atrodas finansu ministra pārziņa

un nav izlietojams tekošām valsts vajadzībām. Rezerves fonda
līdzekļi izlietojami vienlīdzīgi: 1) veco_ rēķinu nokārtošanai
38. pantā paredzētā kartība; 2) iepriekšēja gada budžeta pare-
dzētām, bet nesegtām valsts paradu un procentu nomaksam, kā
ari iepriekšējā gada ārkārtējos izdevumos paredzētam, bet
nenomaksātām jaunbūvēm un kapitāliem r_emontiem sa_skaņa
ar 35. panta piezīmi un_ 3) 21. panta piezīme paredzētu ārkār-
tēju gadījumu vajadzībām uz sevišķa šim nolūkam izdodama
likuma pamata.

Piezīme. Par nenokārtotiem veciem rēķiniem uzska-
tāmi tādi nesamaksāti rēķini resp. neapmierinātas
valsts kreditprasības, kas radušas notecējuša saim-
niecības gadā Saeimas atvēlēto sumu robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā pie šī panta sekošus kļūdu izlabojumus:

1) 3. rindā vārda «vienlīdzīgi" vietā likt vārdu „vienīgi"
un 2) 6. rindā vārda „nenomaksatam" vietā likt vardu „neno-
beigtām".

Vārdu pie šī panta neviens nevēlas. Vai refe-
rents vēlētos vārdu? Paskaidrojumam dabu vardu
referents.

Referents V. Bastjānis: Man jāaizrāda, ka tas
ir pārrakstīšanās kļūdas. Budžeta komisijas projekta
ir „vienīgi" un „nenobeigtām",bet pie pārrakstīšanas
ir ieviesušāskļūdas, kas nav izlabotas. Tās ir tikai
pārrakstīšanaskļūdas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
.37. pants referenta izlabojumā. Lūdzu pacelties tos,
kas iir pret panta pieņemšanu izlabotā veida. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts, 38. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
..Iepriekšējā panta 1. un 2. punktā paredzētām vajadzī-

bām izprasāmās sumas apmierina finansu ministrs no valsts
rezerves fonda 6 mēnešu laikā, skaitot no saimniecības gada
izbeigšanās dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 39. pants,

Sekretārs J. Vesmanis:
Sumas, kas nepieciešamas iepriekšējā pantā noteiktā ter-

miņā nesamaksāto veco rēķinu nokārtošanai, uzņemamas no
jauna nākošā saimniecības gada izdevumu budžetā."

Priekšsēdētjās Fr. Vesmanis: Pieņemts. 40.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ikgadus ne vēlāk kā līdz 15. decembrim ministru kabi-

nets iesniedz Saeimai apstiprināšanai finansu ministra sastā-
dītos norēķinus par iepriekšējā gada budžeta izpildīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 41.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ikgadus, ne vēlāk kā līdz 1. februārim valsts kontroliers

iesniedz Saeimai pārskatu par pagājušā saimniecības gada bu-
džeta faktisko izpildīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 42.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Šī likuma izpildīšanai finansu ministrs saziņā ar valsts

kontrolieri izdod instrukcijas budžetu projektu, to pielikumu,
valsts budžeta un valsts kases pārskatu sastādīšanai, ka ari
noteikumus par norēķiniem valsts iestādēs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 43.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Šis likums stājas spēkā ar šā gada 1. jūliju."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 44.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ar šī likuma spēkā stāšanos atcelti: 1) 1919. g. 9. augusta

pagaidu likums par kreditu atvēršanas kartību, viņu
izlietošanu valsts vajadzībām un par atsevišķu resoru naudas
operācijām (Papild. pie lik. un vaid. rīk. kr., 4) un 2) 1921.
gada 26. aprija likums par valsts budžetu (Lik. un vaid. rīk. kr.
1921., 85) ar to vēlākiem pārgrozījumiem (Lik. un vaid. rīk.

kr. 1922., 76)."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Nobalsošanā nāk valsts budžeta likums
2. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Likums pieņemts v*i e n b a 1s I g i. 3. lasījumu
prezidijs liek priekšā nolikt uz 13. jūniju. Iebildumu
nav? 3. lasījums 13. jūnijā. Pārejas formulu pie-
ņems pēc 3. lasījuma.

Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par kreditlikuma (Krievijas likumu
kopojuma XI. sēj. II. daļas 1903. g. izd.)
X. sadaļas 31. panta grozīšanu. Refe- T/
refits E. Birkhāns. Lūdzu refēferifu sniegt referātu.
Vārds referentam.
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Referents E. Birkhans: Līdz šim speka_ esošais
kreditlikuma X. sadaļas 31. pants, ka tas agrāk Krie-

f vijā pastāvēja, noteic, ka akciju banku pilnas sapul-
cēs ikvienam akcionaram_ piešķiramas ne vairāk
balsis kā */« no sapulcē klātesošo akcionāru balsu
kopskaita. Jaunais projekts,, kurš tagad iesniegts
augstam namam, noteic, ka ikvienam akcionāram var
piešķirt ne vairāk balsis, ka dod Vio no pamatkapitāla.
Izsaukts šispārgrozījums no lietderības viedokļa. Ir,
piemēram, atklājot pilnu sapulci _ un_ izdalot balsis
akcionāriem, pie ierašanāssapulcē grūti noteikt, kāda
būs prezence, un cik tam balsis piešķiramas. Tāpat,
ja kāds no akcionāriem būs priekš sapulces beigām
aizgājis, mainīsies samērs starp klātesošiemakcionā-
riem un to balsu daudzumu,kurš piekrīt ikvienam ak-
cionāram kā maksimums. Lai novērstu šo
neērtību, projekts paredz, ka katram akcio-
nāram ir tiesība baudīt ne vairāk balsu, ka dod
Vio no pamatkapitāla, t. i. kopā viņa balsis un tās,
kuras viņš ieguvis uz pilnvaru pamata. Šādākārtā
lieliem akcionāriem, matemātiski rēķinot, būtu pie-
šķirts lielāks balsu vairākums nekā to dod_ vecais
krievu likums, jo ^10 no kapitāla iztaisa vairāk neka
Vio no klātesošiem, jo akcionāri parasti nekad visi uz
sapulci neierodas. Bet praktiskas nozīmes šim ap-
stāklim nav, jo parasti, ja lielais akcionārs grib iz-
mantot visas savas akcijas, tas sadalīs_ viņas ta, ka
maksimālo daļu viņš paturēs sev, bet pārejas akcijas
sadalīs starp saviem tuviniekiem, starp radiniekiem
un tādā kārtā panāks to pašu efektuko panāktu uz
jaunā likuma pamata, Jāsaka, ka citās valstīs, piem.
Francijā pastāv tāda pat kārtība kā līdz šim Krievijā.
Citās zemēs, kā Anglijā un Itālijā, ierobežojumu akcio.
nariem nav. Akciju sabiedrībās, -kā kapitālistiskos
pasākumos noteicošo lomu spēlē kapitāls, bet ne indi-
vids kā tāds. Vācijā ir mēģināts (vismaz teorijā) dot
zināmu priekšstāvmieeību ari mazākiem akcionāriem,
lai tie varētu apvienoties un lai tos nevarētu majo-
rizēt Praksē izrādījies, ka tas nav izvedams. Ka
jauteicu, šī likuma grozībai ir vienīgi lietderības no-
zīme un ļaunas praktiskas sekas šim likumam ne-
kādas nebūs. Tādēļ apspriežot šo likumprojektu
tirdzniecības un rūpniecības komisijā, komisija vien-
balsīgi 1atzina to par pieņemamu. Šis likums ir maz
nozīmīgs un sīks un tāpēc man tirdzniecibas-rupnie-
cības komisijas vārdā jālūdz augsto namu šo likum-
projektu pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība.
Lūdzu piecelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta vienbal-
sīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk pārēja uz pantu lasīšanu.
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 kreditlikuma (Krievijas likumu kopojuma

XI sēj. II. daļas 1903. g. izd.) X- sadaļas 31. panta grozīšanu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 31. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Vispārējā akcionāru sapulce vienam akcionāram perso-

nīgi un uz pilnvaru pamata var piederēt ne vairāk balsu, cik
piešķir viena desmitā daļa no visa pamatkapitāla.

Piezīme. Šī panta noteikumi nav saistoši tam akciju
bankām, kuru statūti apstiprināti pirms šī panta
spēkā nākšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lū-
dzu piecelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
vienbalsīgi.

1

Nākošais dienas kārtības punkts ir 3 S a e ima s
deputātu ievēlēšana Triju zvaigžņu
ordeņa domē. Lūdzu iesniegt kandidātus. Ie-
sniegti sekošiekandidāti: Arveds Kalniņš demokrā-
tiskā centra un jaunzemnieku bloka vārdā liek
priekšā Triju zvaigžņu ordeņa domē ievēlēt Nonācu;
Latgales bloka vārdā Kubļinskis liek priekšā ievēlēt
Jezupu Rancanu; zemnieku savienības vārdā Zīgfrids
Meierovics liek priekšā ievēlēt par locekli Triju zvai-
gžņu ordeņa domē K. Pauļuku; Holcmanis liek priekša
Triju zvaigžņu ordeņa domē sociāldemokrātu mazi-
nieku frakcijas vārdā kā kandidātu Andreju Petre-
vicu. Nobalsošana par iesniegtiem kandidātiem sa-
skaņā ar kārtības rulli notiek atklāti, ja nav piepra-
sīta citāda nobalsošana, iesniegšanas kartība. Ka
pirmais ir demokrātiskā centra priekšā liktais kan-
didāts Nonācs... (Saucieni: «Aizklāti!") Ar va-
jadzīgo skaitu parakstu ir iesniegts priekšlikums:

„Lūdzām balsot aizklāti."
Saskaņā ar kārtības rulli balsošana notļek aiz-

klāti. Kandidātus es nolasīšu vēlreiz: Nonācs, _ Je-
zups Rancans, Pauļuks, Andrejs Petrevics. Ludzu
izdalīt balsošanas zīmītes. Uz zīmītēm lieku priekšā
uzrakstīt to kandidātu vārdus, kurus_ balsotājs veļas
ievēlēt Triju zvaigžņu ordeņa domē. Ja bus_ rak-
stīti 4 kandidāti, tad ceturtais netiks līdzi skaitīts, ti-
kai pirmie 3, kas uz zīmītes uzrakstīti, tiks skaitīti.
Par ievēlētiem skaitās tie,kas dabūjuši absolūtu balsu
vairākumu, un ja izrādīsies, ka absolūtu balsu vairā-
kumu ir dabūjuši vairāk kā 3, tadpar ievēlētiem skai-
tīsies tie, kas ir dabūjuši visvairāk balsis. Dzenis
vēl ir iesniedzis 5. kandidātu: lieku priekšā latgalie-
šu bloka vārdā Triju zvaigžņu ordeņa domē ievelēt
Franci Trasunu. Nobalsošana notiek par 5 kandidā-
tiem. Vai visi saņēmuši zīmītes? Pieprasījumi pēc
zīmītēm neienāk. Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu ie-
vākt izpildītās zīmītes, Pa balsu skaitīšanas laiku
lieku priekšā pārtraukumu uzU stundas. Iebildumu
nav? Pārtraukums uzU stundas.

(Pārtraukums no pīkst. 7.50—8.15 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.

Balsošanas iznākums: pavisam nodotas 67 zīmī-
tes. Par Nonācu nodota 41 balss, par Petrevicu 34,
par Pauļuku 34 balsis, par Rancanu 22 balsis, par
Franci Trasunu 9 balsis. Ievēlēti skaitās: Nonācs,
Petrevics, Pauļuks.

Nākošais dienaskārtības punkts irlikumspar
Afūksnes pilsētas administratīvām
robežām. Referents Ulpe. Lūdzu referentu sniegt
referātu.

Referents P. Ulpe: Alūksnes pilsētai dotas pil-
sētas tiesības 1920. gada 2. janvārī. Tā paša gada
21. maijā nospraustas pirmo reizi Alūksnes pilsētas
robežas. Tagadējais valdības izstrādātais projekts
paredz pārgrozījumu, ar kuru kara resoram piešķir-
tais zemes gabals paliek ārpus pilsētas robežām. Ta-
gad viņšbija pilsētas un pagasta robežās, tāpat pāris
vietās iir mazi piegriezumi pie pilsētas teritorijas.
Strīdīgs jautājums ir bijis par viena atsevišķa zemes
gabala piešķiršanu pilsētai, kurš ar šo projektu nav
piešķirts pilsētai, kā to pilsēta prasījusi. Tās robe-
žas, kādas tās paredzētas šinī projektā, sevišķi lielas
pretešķības nav sacēlušas ne no pilsētas,"ne no paga-
sta puses. Pašvaldības komisija šo likumprojektu
pieņēma vienbalsīgi bez iebildumiem. Pašvaldības
komisija ir izdarījusi tikai mazus redakcionelus pār-
grozījumus valdības likumprojektā. Pēc būtības viņš
nav grozīts. Komisijas vārdā lūdzu steidzamību šim
likumam.

1 JIL.m



577 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 17. sēde 1924. gada 27. maija. 578

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk 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. Es 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 Alūksnes pilsētas administratīvām robe-

žām."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Alūksnes pilsētas administratīvo robežu ārējo liniju no-

teikt pēc sekoša apraksta:
Sākot robežu Alūksnes ezera malā aiz Alūksnes muižas

parka pie kara resoram piešķirtās zemes robežas, tā iet pa
šīs zemes robežu līdz Alūksnes-Kolberģa lielceļam, izslēdzot
kara resora zemi no pilsētas teritorijas. Tālāk robeža iet pa
minētā lielceļa labo pusi, no Alūksnes skaitot, līdz_ Alūksnes-
Kolberģa-Mālupes krustceļam un pāri Alūksnes-Mālupes liel-
ceļam uz tā labo pusi, no Alūksnes skaitot. No šejienes ro-
beža iet taisnā līnijā uz Valkas-Vecgulbenes dzelzceļa terito-
riju pret dzelzceļa tiltu aiz ūdens pumpja un tad pāri dzelz-
ceļa teritorijai uz Alūksnes-Pullanu šosejas tiltu pāri šosejai,
ieslēdzot šo tiltu pilsētas teritorijā. Tālāk robeža iet rie-
tumu virzienā taisnā linijā 120 metrus gar ieprojektētās jaun-
saimniecības robežu un tad pagriežas ziemeļu virzienā un iet
taisnā linijā līdz tā sauktā stacijas mežiņa dienvidrietumu stū-
rim, bet no šejienes gar mežiņu taisnā linijā ziemeļrietumu
virzienā līdz Doresmuižas zemes robežai un tālāk ziemeļ-
austrumu virzienā pa minētās zemes robežu līdz mežiņa ziemeļ-
austrumu stūrim, ieslēdzot visu mežiņu pilsētas teritorijā. No
šejienes -robeža pagriežas' ziemeļrietumu virzienā uz Alsviķa
stacijas pusi' gar Valkas-Vecgulbenes dzelzceļa teritoriju, /6
metrus atstatu no pēdējās un iet minēta atstatuma no dzelz-
ceļa teritorijas pāri Alūksnes-Doresmuižas lielceļam līdz
Alūksnes mācītāja muižas zemes robežai, bet tad pa šīs zemes
robežu ieslēdzot to visu līdz ar tai piegulošo Alūksnes drau-
dzes ķestera zemi pilsētas teritorijā. Tālāk no ķestera zemes
robežu stūra, kurš pieiet vistuvāk Alūksnes-Ziemera lielce-
ļam, robeža iet taisnā linijā uz ceļu, kurš ved no kapu ceļa
uz ezeru. No šejienes robeža iet pa kapu ceļa kreiso pusi, no
Alūksnes skaitot, pāri kapu kalnam līdz kapu austrumu robe-
žai un tad no kapu tālākā stūra taisnā linijā dienvidaustrumu
virzienā uz ezeru, bet no šejienes pāri ezeram taisnā linijā uz
robežas izejas punktu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 2. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc šī apraksta (1. p.) Alūksnes pilsētas administratīvās

robežās ietilpstošas zemes atdalīt no vietējās apriņķa pašval-
valdības vienības, attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas teri-
toriju, pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un, noteiku-
mus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 3.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Alūksnes pilsētas valdei 3 gadu laikā, skaitot no šī

likuma spēkā nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas daba un
jāizgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna apstiprināta kopija uzgla-
bājama iekšlietu ministrijā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 4.
pants,

Sekretārs J. Vesmanis:
„Iekšlietu ministrs nokārto attiecības starp ieinteresētām

pašvaldībām, sakarā ar Alūksnes pilsētas robežu paplašinā-
šanu."Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. No-
balsošanā nāk likums par Alūksnes pilsētas admini-
stratīvām robežām visā visumā. Es lūdzu pacelties,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras ? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.

Nākošaisdienas kārtības punkts irlikumspar
Durbes pilsētas administratīvo ro-
bežu paplašināšanu. Referents Sanders. Es
lūdzu referentu sniegt referātu. Vārds referentam.

IKrājumāSaeimas Steīio^rafiskāl
ļbiroļā Rlgi, Jēkaba ielā X; 11.1

Referents V. Sanders: Augstais nams! Valdī-
bas projekts par Durbes pilsētas administratīvo ro-
bežu paplašināšanu prasīja pašvaldības komisijai
diezgan daudz pūļu un laika. Jautājums vienā ziņā
bija stipri sarežģīts, jo nevarēja panākt vienošanos
starp abām ieinteresētām pusēm, proti, Durbes pil-
sētu un pagastu. Kā pagasta, tā ari pilsētas priekš-
stāvji diezgan bieži apciemoja apakškomisiju un ple-
narkomisiju un nāca ar saviem priekšlikumiem un lū-
gumiem. Kā zināms, pašvaldības komisija deleģēja
vairākus komisijas locekļus uz Durbi, lai uz vietas
pārliecinātos,kā vieglāki varētu nokārtot Durbes pil-
sētas robežjautājumu. Izbraucienam uz Durbi ne-
bija nekādu reālu panākumu. Ari uz vietas ne pilsē-
tas, ne pagasta priekšstāvji negribēja pieņemt nekādu
priekšlikumu un tādā ceļā ieiet kompromisā. Paš-
valdības komisijai nekas cits neatlika, ka beidzot iz-
strādāt savu pašu projektu. Priekšā liktam pro-
jektam,kurš nav valdības, bet pašvaldībaskomisijas
projekts, ir īsumā sekoša attīstības gaita: Durbes
pilsētas iedzīvotāji bija griezušies savā laikā pie val-
dības, lai viņiem piešķirtu lielāku zemes platību un
tādā ziņā pilsētas robežas tiktu paplašinātas. Ie-
mesls bija sekošais. Pilsēta, kā zināms, atrodas
diezgan bēdīgos apstākļos un atstāj vairāk miesta
nekā pilsētas iespaidu. Pilsētas iedzīvotājiem pie-
der apmēram 194 pūrvietas zemes, 21 pūrvieta pļa-
vas un 90pūrvietas purva. Iedzīvotāji pilsētai ir tikai
ap 500 cilvēku. Namu skaits ir ap 40. Pie tagadējiem
apstākļiem Durbe nekādā ziņā nevar pastāvēt un ir
padota nīkuļošanai.Lai pilsētu glābtu no nīkuļošanas,
ka tā varētu pastāvēt un uzplaukt, vienīgā izeja bij
paplašināt pilsētas robežas. Tamdēļ pilsētas dome
jau 1921. gadā nāca pie slēdziena griezties pie centrā-
lās zemes ierīcības komitejas ar lūgumu, pilsētai pie-
šķirt no valsts zemes fonda zemēm lielāku zemes pla-
tību, apmēram 1000 pūrvietu lielu, dārzu kolonijas
ierīkošanai. Centrālā zemes ierīcības komiteja pie-
krita šim priekšlikumam un lika nospraust robežas
dārzu kolonijas ierīkošanai. No valdības puses šis
projekts ienāca pašvaldības komisijā, kura to ap-
sprieda. Tā kā pagastu priekšstāvji, kuri nebija ap-
mierināti ar to, ka 1000 pūrvietas tiek piešķirtas pil-
sētai no valsts fonda zemes, cēla iebildumus. Paš-
valdības komisija ņēma vērā šos pagastu iebildumus
un izstrādāja šo priekšā likto projektu, pēc kura no
1000 pūrvietām 327 pūrvietas top atdatoas pagasta
vajadzībām. Pašvaldības komisijas uzdevuma un
vārdā es lieku priekšā šo projektu pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārē-
jas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par Durbes pilsētas administratīvo robežu pa-

plašināšanu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J.Vesmanis:
„Durbes pilsētas administratīvo robežu ārējo liniju noteikt

pēc sekoša apraksta:
Sākot pilsētas robežu pie Durbes ezera pret ceļu, kurš ved

no ezera pa jaunsaimniecības 112 F robežu uz Līgutes-Durbes
lielceļu, tā iet pa pirmsmineta ceļa kreiso pusi, no ezera skaitot,
līdz pēdēji minētam lielceļam, tad pagriežas pa šo lielceļu un
iet pa tā kreiso pusi, no Līgutes skaitot, līdz jaunsaimniecības
120 F dienvidus robežai. Tālāk robeža iet pa jaunsaimniecību
120 F, 215 F, 122 F, 123 F, 126 F (pāri Durbes-Aizputes liel-
ceļam), 127 F un 131 F robežām, atstājot šīs jaunsaimniecības
pa kreisi, līdz lielceļam, kas iet caur Raibo muižu, bet tad pa
šī lielceļa labo pusi, no Raibās muižas skaitot, un pa jaunsaim-
niecību 135 F, 168 F, 169 F, 140 F, 141 F un 71 F robežām,
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atstājot minētas jaunsaimniecības pa kreisi, līdz pilsētas ganī-
bām. No šejienes robeža iet gar pilsētas ganībām, atstājot tās
pa labi, līdz Raibās muižas purvam, atstājot pēdējo pa kreisi,
tad līdz Klimstu māju zemei un no turienes tālāk gar šīs mā-
jas zemi, atstājot viņu pa kreisi, līdz Cīruļu māju zemei un tad
starp Cīruļu māju un Durbes pilsētas ganību zemēm, atstājot
tās pa labi, līdz Intes zemei. Tālāk, atstājot Intes zemi pa
kreisi, robeža iet līdz Kiviļa māju zemēm, atstājot pēdējās pa
kreisi, un tad līdz Tubeļa mājas zemei un tālāk gar Tubeļa mā-
jas zemi līdz mācītajā muižas zemei. No robežu punkta, kurš
irkopejs Durbes pilsētas, Tubeļu māju un mācītāja muižas ze-
mēm, robeža iet gar mācītajā muižas zemi, atstājot viņu pa
kreisi, līdz Krūma nameļa_ strejgabalam, atstājot to pa kreisi,
pec tam atkal gar mācītajā muižas zemi, atstājot pēdējo pa
kreisi, un tad gar Krūma nameļa zemi, atstājot ari to pa kreisi,
līdz Krūma mājas (Liegu pag.) zemei. Atstājot Krūma mājas
zemi pa kreisi, robeža iet līdz Durbes purvam, pēc kam pa
Durbes purva robežu līdz Trumpes upei un tad pa Trumpes
upi ziemeļu virziena līdz robežai starp Tadaiķu un Durbes
pagastiem un tad_pa šo robežu līdz Durbes-Liepājas lielceļam
pretim lielajam grāvim starp Liegu un Durbes pagastiem un ejot
pāri minētam ceļam pagriežas pa labi pa šo grāvi un iet pa to
līdz novada grāvim un pagriežoties pa labi pa šo grāvi, iet pa
to līdz Trumpes upei; taļak, pagriežoties pa kreisi, iet pa
Trumpes upi līdz Durbes ezeram, bet tad pagriežoties no Trum-
pes upes ietekas pa labi, iet pa Durbes ezera dienvidus un rīta
krastiem līdz izejas punktam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 2. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pēc šī apraksta (1. p.) Durbes pilsētas administratīvās .robežas ietilpstošas zemes atdalīt no vietējās apriņķa pašval-

dības vienības, attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju
pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 3. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
_„Durbes pilsētas valdei 3 gadu laikā, skaitot no šī likuma

speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā un jāizga-
tavo attiecīgs plāns. Šī plāna apstiprināta kopija uzglabājama
iekšlietu ministrija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 4. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:..Iekšlietu ministrs nokārto attiecības starp ieinteresētām
pašvaldībām, sakara ar Durbes pilsētas robežu paplašināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. No-
balsošana nak likumspar Durbes pilsētas administra-
tīvo robežu paplašināšanu 2. lasījumā visā visumā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums pieņemts
vienbalsīgi. 3. lasījums būs 13. jūnijā.

Nākošais dienas kārtības punkts irpārgrozī-
ju_m s valsts īpašumu pārvaldes liku-
ma par izpirkšanas aktu nod'evām.
Referenti M. Rozentāls un J. Purgals, Lūdzu referen-
tus sniegt referātus,

Referents M. Rozentāls: Krievijas likumu krā-
juma 8. sējuma I. daļa 1893. g. izdevumā, valsts īpa-
šumu pārvaldes likuma 7. panta pielikuma 10. pantā
pastāv 2. piezīme, kura noteic, ka par izpirkšanas
aktu izgatavošanu uz bijušām kroņa zemēm uz 1869.
gada 10.marta un 1886. gada 6. jūnija likumu pamata
tiek ņemta zināma nodeva, atkarībā no piešķiramo
māju vērtības._ 50 kap. par mājām vērtībā līdz 500 r.,
1 rublis par mājam vērtība līdz 1500 r., bet 1.50kap.,
jamāju vērtība pārsniedz 1500r. 1922. gada 14. jan-
vārī ministru kabinets izdeva papildinājumu pie mi-
nēta 10. panta ka 3. piezīmi, kura noteica, ka Latvi-
jas valsts laika_ izdodamiem izpirkšanas aktiem uz
tām pašam mājam un uz bruņniecības muižu zemnie-
ku mājam, kas uz 1912. gada 6. jūnija likuma pamata
piešķiramas, ņemt nodevu par izpirkšanas aktu iz-
gatavošanu 20 santimus no pūrvietas. Ar šīs 3. pie-
zīmes izdošanu no ministru kabineta minētam pantam
radās divējādi noteikumi par izpirkšanas aktu node-
vām: pec 2. piezīmes bij jāņem 50 kapeikas, viens

rublis, vai 1 rublis 50 kapeikas par visu māju un 3.
piezīme paredz no pūrvietas 20 santimus. Līdz ar
to radās neskaidrība1 vai nodevas jāņem pēc abām
piezīmēm vai tikai pēc vienas un pēc kuras, zemko-
pības ministrija rīkojās tikai pēc 3. piezīmes. Bet
valsts kontrole varēja prasīt pildīt ari 2. piezīmi. Kad
ministru kabineta izdotais papildinājums ienāca
agrarlietu komisijā, tad agrarlietu komisija atzina, ka
radītu sarežģījumus, ja paturētu uz priekšu abas šīs
piezīmes. Pareizāki būtu atcelt agrāk pastāvošo 2.
piezīmi kā mūsu apstākļiem pilnīgi nepiemērotu un
tas vietā likt kā 2. piezīmi ministru kabineta izdoto
3. piezīmi. Tādam priekšlikumam agrarkomisija
vienbalsīgi piekrita. Izpildot agrarlietu komisijas lē-
mumu, lieku priekšā augstam namam agrāko 2. pie-
zīmi strīpot un tās vietā likt kā 2. piezīmi ministru
kabineta izdoto 3. piezīmi, tikai pārgrozot viņā pa-
redzēto nodevas lielumu. Ministru kabinets, noteik-
dams 20 santimu nodevu no pūrvietas, bija vadījies
no toreizējā Latvijas rubļa kursa, kad lats līdzinājās
100 rubļiem un 20 santimi 20 rubļiem. Tagad mums
jauilgāku laiku pastāv lata kurss = 50 rubļiem. Līdz
ar to agrākie 20 santimi līdzinājās tikai 10 Latvijas
rubļiem, un izpirkšanas aktu nodevas būtu palētinā-
tas uz pusi. _ Lai vēlākiem māju ieguvējiem netiktu
nodevas palētinātas, bet lai tie maksātu tikpat daudz
ka agrākie ieguvēji, t i. 20 rubļu no pūrvietas, tad
agrāra komisija atrada_ par vajadzīgu 20 santimu vie-
ta likt _40 santimus. Līdz ar to piezīme 2. agrākā re-
dakcija tiek nostrīpota un tās vietā nāk sekoša: „Par
Latvijas valdības laikā izdodamo pirkšanas aktu izga-
tavošanu uz bijušām kroņa zemnieku mājām uz 1869.
g. 10. marta_un 1886. gada6. jūnija likumu pamata, kā
ari uz bijušam bruņniecības muižu zemnieku mājām
uz 1912. g. 6. jūnijalikuma pamata — ņemt 40 santi-
mus no pūrvietas". Līdz ar to atkrīt 1922. g. 14. jan-
vāra papildinājums valsts īpašumupārvaldes likumā
par izpirkšanas aktu nodevām. Agrarlietu komisijas
vārda es lūgtu šopārgrozījumu pieņemt steidzamības
kartība.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam Purgalim.

Referents .I. Purgals: Juridiskās komisijas vār-
da man jāziņo,ka juridiskā komisija piekrita šimpār-
grozījumam valsts īpašumu pārvaldes likumā, par iz-
pirkšanas aktu nodevu paaugstināšanu. Šispārgro-
zījums nekādus sarežģījumus nevar radīt, nekāda ne-
taisnība nevienam nenotiek un skaidrības dēļ šis pār-
grozījums ir nepieciešams. Tādēļ es lūdzu juridiskās
komisijas vārda pieņemt šo likumu steidzamības kār-
tība.

Priekšsēdētājs Fr._ Vesmanis: Referenti liek
priekša steidzamību. Ludzu piecelties tos,kas ir pret
steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
pieņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates.
Vardu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu._ Kas butu pret to? Nav. Kas attu-
ras? Nav._ Pāreja uz pantu lasīšanupieņemta vien-
balsīgi. Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:..Pārgrozījums valsts īpašumu pārvaldes likumā par iz-
pirkšanas aktu nodevām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:
„VaIsts_ īpašumu pārvaldes likuma (Krievijas likumu krā-jums VIII. sējuma I. dala, 1893. gada izdevums) 7. panta pie-

likuma 10. panta 2. piezīme strīpot un tai vietā likt sekošo:"
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Pie-

zīme.
Sekretārs J. Vesmanis:
„P iezīme. 2. Par Latvijas valdības laikā izdodamo

pirkšanas aktu izgatavošanu uz bijušam kroņu zem-
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nieku mājām uz 1869. gada 10. marta un 1886. gada
6. jūnija likumu pamata, kā ari uz bijušam bruņniecī-
bas muižu zemnieku mājām uz 1912. gada 6. jūnija
likuma pamata — ņemt 40 santimus no pūrvietas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemta. Beigu
nodalījums.

Sekretārs J. Vesmanis:
_ „Šis pārgrozījums atvieto 1922. gada 14. janvāra papildi-

nājumu valsts īpašumu pārvaldes likuma par izpirkšanas aktu
nodevām. (Lik. kr. 1922. g. 33.)."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis,: Pieņemts. No-
balsošanā nāk likums visā visuma. Ludzu piecelties
tos,kas būtu pret likumapieņemšanu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts ir 1ik u m s p ar
eksportējamās gaļas un t ā~š~ pārstrā-
dājumu kontroli. Referents Siecenieks. Lu-
dzu referentu sniegt referātu.

Referents P. Siecenieks: Augstā sapulce! Attī-
stoties gaļas un gaļas pārstrādājumu eksportam bija
radusies vajadzība izdot sevišķus noteikumus, kādi
ievērojami pie eksporta izvešanas. Šienoteikumi iz-
doti satversmes 81. panta kārtībā pagājušā gada 4.
oktobrī. Jau īsā pastāvēšanas laikā bija vajadzīgi
daži nepieciešami pārgrozījumi šais noteikumos. Ta-
gad, ceļot priekšā augstam namam apspriešanai šos
noteikumus, reizē ar to tiek izdariti_ vajadzīgie pār-
grozījumi jeb papildinājumi. Priekšā stāvošais li-
kums par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu
kontroli izsaukts caur to, ka Vakareiropā, uz kurieni
galvenā kārtā mūsu gaļa un gaļas produkti tiek
eksportēti, pastāv stingri kontroles noteikumi, kuri
iziet uz to, lai neievazātu slimības lopiem un tāpat ari
cilvēkiem, lai ievestu tikai veselībai nekaitīgu gaļu.
Ir vairākas valstis, kurās līdz šim svaigas gaļas ie-
vešana bija pavisam noliegta. Tas ir tāpēc, ka viņi,
zinādami, ka pie mums līdz pat pagājušam rudenim
nepastāvēja nekāda noteikta gaļas kontrole, bija ie-
spējams izvest šādu nekontrolētu gāju, kura varētu
slikti atsaukties uz turienes iedzīvotāju veselību jeb
svaigā veidā izlietota ari uz turienes lopu slimību iz-
platīšanos. Tā kā šie noteikumi nepieciešami vaja-
dzīgi, tad tagad augstam namam nākas viņu skatīt
cauri un pieņemt steidzamības kārtībā, jo likumsnav
visai garšun atlikt uz 3. lasījumu būtu velta laika tē-
rēšana. Tāpēc es tirdzniecības-rūpniecības komisi-
jasuzdevumā lūdzu likumu pieņemt un pieņemt stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret steidza-
mību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vardu
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties, kas būtu pret to. Nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pie-
ņemta vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu

kontroli."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts, 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Qaļa un tās pārstrādājumi, kurus izved uz ārzemēm, ir

padoti kontrolei.
Piezīme. Šie noteikumi neattiecas uz to gaļu un tas

pārstrādājumiem, kurus pasažieri_ vai kuģa perso-
nāls ņem sev līdzi savām vajadzībām noteikto normu
apmērā, kā ari uz pasta sūtījumiem svarā līdz 7 klgr."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 2. pants.

. Sekretārs J. Vesmanis:
„Izvedamās gaļas un tās pārstrādājumu kontrole atrodas

zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta pār-
ziņā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 3. pants.

Sekretārs ļ. Vesmanis:
„Izvedamo gaļu un tās pārstrādājumus var sagatavot vie-

nīgi komunālās un privātās kautuvēs un gaļas pārstrādājamas
ietaisēs, kuras atrodas veterinar-sanitarā uzraudzībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Siecenie-
kam.

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Es gribētu
aizrādīt, ka varētu rasties pārpratumi, ja 3. pants pa-
liktu tādā redakcijā, kāds viņš te ir. Te ir sacīts, ka
izvedamā gaļa ir pārstrādājama vienīgi komunālās
un privātās kautuvēs un gaļas pārstrādājamās iestā-
dēs. Ar pirmo teikumu par kontroles vajadzību iz-
vedamai gaļai ir likts svars uz to, lai uzārieni ekspor-
tējamā gaļa iet caur kārtīgi ierīkotām kautuvēm, tā-
pēc mājas kārtībā kauta gaļa nebūtu pielaižama eks-
portam. Tāpat ari gaļaspārstrādājumi, jo tas visvai-
rāk atsaucas uz gaļas sagatavošanu, ka viņa pareizi
un pakāpeniski tiek atdzesēta. Pie mums valda tāds
uzskats,ka lielāko gada daļu pastāv vēss laiks un tā-
pēc nebūtu vajadzīgas nekādas dzesētavas un saldē-
tavas; gaļa pati atdziest un sasalst un būtu ekspor-
tam noderīga. Tā tomēr nav, jogaļas atdzišanai jā-
notiek pakāpeniski un straujas pārmaiņas atdzesējot
atsaucas nelabvēlīgi uz gaļas labumu. Lai to novēr-
stu, būtu pareizāki, ja ari tanīs gaļas pārstrādājamās
ietaisēs, kādas ir paredzētas, gaļa tiek pielaista tikai
tā, kura kautuvēs kauta, un nevis gaļa, kura varbūt
ievesta no laukiem un nebūtu varbūt kautuvēs kauta.
Tas tikai var nostiprināt mūsu gaļas tirgu ārzemēs
un ari nekāds pārpratums nebūtu šai ziņā, kā tas ari
domāts 3. pantā, viņš tik nav skaidri izteikts, tāpēc
es iesniedzu sekošu pārlabojumu: „Izvedamo gāļu
un tās pārstrādājumus var sagatavot vienīgi apakš
veterinar-sanitaras uzraudzības komunālās un pri-
vātās kautuvēs un gaļas pārstrādājamās ietaisēs,
javiņas pārstrādā minētās kautuvēs iegūto gaļu." Es
lūdzu 3. panta vietā pieņemt šo pārgrozījumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens vai-
rāk nevēlas. Siecenieka iesniegtais priekšlikums

skan:pantupieņemtsekošaredakcijā:
„Izvedamo gaļu un tās pārstrādājumus var sagatavot vie-

nīgi apakš veterinar-sanitaras uzraudzības komunālas un pri-
vātās kautuvēs un gaļas pārstrādājamās ietaisēs, ja viņas pār-
strādā minētās kautuvēs iegūto gaļu."

Vai referents vēl vēlētos no komisijas puses iz-
teikties? Lūdzu.

Referents P. Siecenieks: Man jāaizrāda, ka pa-
tiesi bija ari tā domāts un tas ir tas svarīgākais no-
teikums visā gaļas kontrolē, lai viņa pareiziJJktu sa-
gatavota un lai eksportam netiktu kauta mājas kar-
tībā gaļa. Tā kā mans iesniegums to lietu skaidrāki
noteic, tad es domāju,ka es izteicu ari komisijas do-
mas ar to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: No komisijas pu-
ses referents izsakās par iesniegto priekšlikumu. Es
lieku tagad priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas ir pret Nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to 3.
pants pieņemts Siecenieka priekšā liktā redakcijā.
4. pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Visam sabiedrībām un firmām, kuras nodarbojas ar gaļas

vai tās pārstrādājumu izvešanu, jāreģistrējas lauksaimniecības
departamentā un jāiesūta apstiprināšanai savas firmas marka.
Neapstiprinātās markas nedrīkst lietot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: 5. pants,
Sekretārs J. Vesmanis:
„Par izvešanai sagatavotām gaļasvai tās pārstrādājumu

partijām, kautuves, gaļas pārstrādājamās ietaises vai izvedēji
paziņo lauksaimniecības departamenta gaļas izvedumu kon-
trolei."

19*
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 6. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Izvedamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli izdara

lauksaimniecības departamenta gaļas kontrolieri. Produkti,
kuri atzīti par derīgiem izvešanai, atzīmējami ar sevišķu marku
un izvedami uz sevišķu apliecību pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts, 7. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
. „Ja gaļas vai tās pārstrādājumu izvedējs nav mierā ar

kontroliera lēmumu, tad _ viņš _ var iesniegt sūdzību arbitrāžas
komisijai 7 dienu laika pec lēmuma. Tāpat izvedējam tiesība
prasīt rakstisku paskaidrojumu par izveduma aizlieguma ie-
mesliem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 8.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Arbitražas_komisija darbojas pie lauksaimniecības depar-

tamenta un sastāv no 3 locekļiem: veterinar-medicinas fakul-
tātes pārstavja,_lauksaimniecības departamenta gaļas izveduma
kontroles vadītajā un izvedēju pārstāvja. Arbitrāžas komisijas
lēmums ir galīgs. Arbitrāžas komisijas locekļus un kontrolie-
rus amatos apstiprina zemkopības ministrs. Kontroles darbi-
niekus var pieņemt uz brīva līguma pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 9.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
..Kontroles i_zdevumus sedz zemkopības ministrija budžetā

paredzēta kartība."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 10.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Atlīdzību par eksportējamās gaļas kontroli nosaka zem-

kopības ministrs saziņa ar finansu ministri faktisko kontroles
izdevumu apmēros."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A. Ķlīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-

putātu kungi[ Šī likuma nolūks ir veicināt mūsu eks-
portu. Reize ar eksporta veicināšanu tiek izdarīta
ari kontrole par eksportējamās preces vērtību un la-
bumu, ka ari panākt šai precei un ari par to darbu,
kastur pielikts, piemērotu cenu. Es domāju, ka tas
ir tāds apsveicams pasākums, kuru augstais nams at-
balstīs no vienas sienas līdz otrai. Bet šeit nu man
jāaizrāda uz vienu nelaimi, kas pie eksporta veicinā-
šanasieviešas dzīve, un proti, uz to, ka mēs apslēptā
veida sakām uzlikt uz izvedamo preci muitu. Ar šī
likuma 10. pantu tas tiek panākts attiecībā uz gaļu.
Pec ta atlīdzību par eksportējamās gaļas kontroli no-
saka zemkopības ministrs saziņa ar finansu ministri
faktisko kontroles izdevumu apmēros. Pēc būtības
un likuma gara šāds pants nemaz nav vajadzīgs, jo
iepriekšējais 9. pants jaunoteic, ka kontroles izdevu-
mus sedz zemkopības ministrija budžetā paredzētā
kartība. Ja mes gribam veicināt eksportu, tad šādu
pantu nedrīkstam pieņemt. Mēs nedrīkstam kontroli
par eksportējamo preciparverst par ienākumu avotu
finansu ministrijai. Mes no budžeta redzam, ka no
sviesta kontroles ir jau zināmi ienākumi, apmēram
l_/2 miljona latu. Tas pats var notikt ari ar gaļu. Tā-
pēc es lieku priekša 10. pantu strīpot, jo 9. pantā jau
ir_ pateikts, ka izdevumus sedz budžetā paredzētā
kartība.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Klīves kunga

priekšlikumam, strīpot 10.pantu, esnevarētu piekrist.
/ Klīves kungs aizrāda, ka 9. pants jau nosakot, ka

kontroles izdevumus sedz zemkopības ministrija bu-
džeta paredzēta kartībā. Šis 9. pants tikai nosaka,
ka zemkopības ministrija izdevumus sedz, bet nebūt
vel nepasaka, no kādiem ienākuma avotiem ņem lī-
dzekļus, ar ko segtkontroles izdevumus. Ko tas no-
zīme? Tas nozīme, ka mums šie kontroles izdevu-

mi jāsamaksā no vispārējam sumām, kas sastādās
galvena kārta no ienākumiem no muitām. Jūs uzlie-
kiet par pienākumu eksporta izdevumus samaksāt
citiem, bet nevis tiem, kas gaļu uz ārzemēm izved un
saņem peļņu. (Sauciens pa labi: ..Ražotājs!") Nuja, ražotajieņi jus gribiet nodot tikai šos ienākumus,
betkontroles izdevumus uzlikt ievedamo produktu
patērētajiem (starpsaucieni). Vai tas ir loģiski? Tā
ir pilnīga nekonsekvence un tāpēc te ir vajadzīgs 10.
pants, kurš pasaka, ka tos izdevumus, kas pie gaļas
kontroles ceļas, jāsedz pašiem eksportieriem, kas ir
pareizi. Vai var but citāds stāvoklis? (Klīves starp-
sauciens). Klīves kungs, ja viens tirgotājs grib ierī-
kot sev veikalu, tad taču viņam pašam jāsedz visi vei-
kala ierīkošanas izdevumi. Jūs, turpretim, gribiet
prasīt, lai tirdznieciska veikala ierīkošanu samaksā
valsts. To pašu gadījumu var attiecināt uz katru
eksportieri. Kapec jus gribiet šeit radīt pie vieniem
izņēmumu? Tad jau vajaga prasīt, lai visiem Latvi-
jas eksportieriem visus viņu izdevumus sedz valsts
budžeta kartībā. _ Tādu stāvokli nevar pieņemt. Pa-
skatāties

^
budžetā, cik lieli ir kontroles izdevumi, un

jus redzēsiet, ka par sviesta kontroli vien izdevumi
sniedzas tuvu 150.000 latiem, betpar gaļas kontroli
bus vel daudz lielāki. Tie, pec jūsu domām, jāsedz
tiem iedzīvotajiem, kas patērē pirmos nepieciešamī-
bas priekšmetus, kurusmēs apliekam ar muitām.Ņe-
miet to pašu cukuru, sāli vai ko citu. Mēs esam uz-
likuši lielas muitas pirmās nepieciešamības priekšme-
tiem un patērētājs ir tas, kas šo muitu samaksā. Jūs
tagad gribiet, lai ar šiem muitas ienākumiem sedz
eksportiera izdevumus. Es saprotu, ka 10. pants,
varbūt, nebūtu vajadzīgs, ja tur būtu sacīts, ka valsts
grib ar kontroli peļņu dzīt. Bet ari par to mēs varētu
stridities. Tagad stāvoklis tāds, ka valsts negrib lie-
lu peļņu dzīt un gūt lielus liekus ienākumus. Tā tad
jūsu arguments nav saprotams. Mēs arvienu uzstā-
jamiespret augstam muitām. Tagad viņas sedz vi-
sus izdevumus. Ari šis izdevumu postenis ir tāds,
kurš varētu dot ienākumus, bet tagad 10.pants to ne-
maz neparedz. Likumā sacīts, ka „atlīdzību par eks-
portējamas gaļas kontroli nosaka faktisko kontroles
izdevumu apmēros". Ta tad likums pilnīgi un skaidri
nosaka, ka nekāda peļņas dzīšana nav. Tāpēc par šī
panta stnpošanujiekādā ziņā nevar balsot, jo tas no-
vestu pie neiespējama stāvokļa: jūs liksiet samaksāt
eksporta izdevumus tiem, kas patērē importa priekš-
metus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
A.Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie depu-

tatukungi! Tā argumentēt, kā Bastjāņa kungs, pa-
tiešam var, ja pieiet pie jautājuma teorētiski. Bet
japieiet pie šī jautājuma no praktiskās puses, tad at-
klājas citāda aina. Kontrole par eksportējamo gaļu
ir tāpat valsts ieinteresēta, kā vispārējā muitas kon-
trole. Ja_ importiers ieved luksus priekšmetus, kas
masu patēriņam nav vajadzīgi, piemēram zīdu un vī-
nu, vai viņš maksa par kontroli? Nē, viņš samaksā
tikai muitu, bet muitas un kontroles ierēdņus uztur
no valsts ienākumiem. Tāpat jārīkojasari šinī gadī-
juma. Bet tas nav galvenais, pie kā es gribēju ap-
stāties. Galvenais, par ko es gribu runāt, ir seko-
šais. Iznāk ta,ka eksportētājs,kurš valstij dara labu,
netiek pabalstīts, bet piespiests maksāt eksporta kon-
troles nodokli, kas nav cits nekas kā eksporta muita.
Turpretim tam, kas eksportē tādas lietas, kas nav
priekš valsts no svara,_mes nodokli neuzliekam, to
mes nesodam. Bet jatā, tad vajaga pateikt, ka mēs
eksportu negribam veicināt Nostādīt lietu tā, ka
rnusu saimnieciskai dzīvei nepieciešamais gaļas eks-
ports apliekams bez vispārējā tirdzniecības nodokļa
vel ar speciālu kontroles nodokli, nav pareizi. Prakti-
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ska dzīve ta rīkoties nevar. Tāpēc 10. pants būtu
strīpojams un vispārējā budžeta kārtībā, kā citos ga-
dījumos, sedzami gaļas kontroles izdevumi. Tas ir
vienīgi taisnais ceļšun pielietojamais, izejot no likuma
gara. Tapec, ja mes gribam mūsu eksportu veicināt,
tad loģiskas sekas ir, ka eksports jāatvieglina. Tad
ari gaļas eksports nostādāms mazākais līdzīgi ar ci-
tiem eksporta priekšmetiem un nav apliekams ar spe-
ciālu kontroles nodokli.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Bastjanim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Uz manu aiz-
rādījumu, ka tādā gadījumā, ja pantu strīpotu, ieved-
muitas maksātāji būs spiesti samaksāt izdevumus par
gaļas kontroli, Klīves kungs atbildēja, ka tad jau ari
tirgotajam, kas .ieved, preces, būtu jāsamaksā tie ie-
rēdņi kas muitā strādā. Tāpat tos samaksājot no
vispārējiem budžeta līdzekļiem. Ja jūs paskatāties
muitas departamenta ienākumos un muitas departa-
menta izdevumos, tad jūs redziet, ka muitas depar-
tamenta izdevumi sastāda tikai 1.440.000 latu, bet ie-
nākumi dod pāri par 40.000.000 latu. Muitas kontro-
le, caurskatīšana, nomuitošana, preču šķirošana tiek
gan izdarīta no valsts ierēdņiem, bet šos ierēdņus
valsts samaksā no ievedmuitas ienākumiem. To pašu
mēs tikai prasām attiecībā uz gaļas eksportieriem: lai
viņi samaksā izdevumus par eksportējamās gaļas
kontroli. Ko kontrole dod gaļas eksportieriem? Kon-
trole dod tikai plusu eksportieriem un nevis minušu.
Ar kontroli tiek pacelts preces standarts, tā tiek pa-
celta, tā sakot, uz augstāka līmeņa. Pēdējā laikā ir
nākuši priekšā vairāk tādu gadījumu, kad uz ārze-
mēm izved sliktu preci un līdz ar to sabojā ekspor-
tieru slavu. Tā tad ir skaidris, ka eksportieriem šī
kontrole var nākt tikai par labu. Ja nu jūsprasāt, lai to
labumu, kas caurkontroli nāk eksportieriem, samaksā
no valsts līdzekļiem, tad man gan jāsaka, ka tas nav
taisnīgi. Ja valsts neprasa no eksportieriem nekā-
du peļņu, tad uzstāties pret 10. pantu nav gan nekāda
pamata. (Sauciens no vietas.) Jūs sakāt par citiem
eksportieriem. Es domāju, ja piemēram koki būtu
jākontrolē, tad koku eksportieri pret kontroles izde-
vumu segšanu nekādus iebildumus nevarētu celt, jo
kontrole tikai viņiem nāktu par labu. Tāpēc es uz-
skatu, ka 10. pants ir tāds, pret kuru nevarētu uz-
stāties un kurš ir jāpieņem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies? Es lūdzu referentu izteikties.

Referents P. Siecenieks: Man jāaizrāda,ka no-
teikumos, kuri tagad pastāv par eksporta gaļu un vi-
ņas pārstrādājumiem, tāda panta nebij. Tur bija tikai
9. pants, kurš noteica, ka kontroles izdevumus sedz
zemkopības ministrija. Komisijā, to apspriežot, do-
mas dalījās un dalījās taisni tai ziņā, ka nekādā ziņā
to nevar uzlikt segt zemkopības ministrijai,bet tas jā-
uzliek eksportieriem. Tika aizrādīts, ka eksportieri
loti daudz pelnot, un tāpēc viņi varētu segt tos samē-
rā mazos izdevumus, kas ar kontooli saistīti. Tad
tika aizrādīts, ka ne eksportieri to maksās no savās
puses, bet tas būs slēptā veidā izvedmuita, kura ta-
gad nepastāv un ir atcelta, bet pēc jaunā noteikuma
ievešanas, ka eksportieriem jāsamaksā šie izdevumi,
tas faktiski tā iznāk. To jau mēs redzam pie citām
precēm, kur pastāv kontrole, ka no šiem nodokļiem
uzkrājas diezgan ievērojamas sumas un to citādi
nevar uzskatīt kā nodokli. Komisijā vairākums to-
mēr bija par to, ka eksportieri nevar tikt atsvabināti
no šīs maksas, un tāpēc papildinot 9. pantu ar to, ka
zemkopības ministrija sedz budžetā paredzētā kārtībā
tos izdevumus, ieveda jaunu pantu, ka zem-
kopības ministrs saziņā ar finansu ministri
noteic nodokļa augstumu, un eksportieriem

pec izdodamam _ instrukcijām, zināmā kārtībā
jāsamaksā. Vispārīgi man jāaizrāda, ka pie
mums ieviesusies tāda kārtība, ka kontroles izde-
vumus sedz nevis uz eksportiera rēķina, bet uz ražo-
tajā rēķina, un lai gan no valsts redzes stāvokļa būtu
pareizāki atzīt vispār, ka eksports jāveicinaar visiem
iespējamiem līdzekļiem — un to ari katra valsts dara,
— tad taču nebūtu vajadzīgs nekādu nodokli uzlikt,
ko nebija ari paredzējusi valdība šai gadījumā, bet ta-
gad man jāizsakās komisijas uzdevumā pret šī panta
strīpošanu, jotas ir komisijā pieņemts. Balsu vairā-
kums bija par pantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Khves priekšlikums, kurš skan:

„Lieku priekšā 10. pantu strīpot."
Referents komisijas vārdā izsakās pret Klīves

priekšlikumu. Es likšu Klīves priekšlikumu par 10.
panta strīpošanu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir par Klīves priekšlikumu. Par Klīves priekšli-
kumu nodotas tikai 23 balsis. Tas ir nepietiekošs
skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk 10.
pants komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties, kas būtu
pret panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir
par 10. panta pieņemšanu. Un beidzot lūdzu pacel-
ties, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par 10. panta pieņemšanu nodotas 46 balsis, pret to
— 21 balss, atturējies nav neviens. 11. pants,

Sekretārs J. Vesmanis:
„Qaļu un tās pārstrādājumus var izvest caur muitas iestā-

dēm, kuras noteic zemkopības ministrs saziņā ar finansu mi-
nistri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 12. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Instrukcijas šī likuma piemērošanai dzīvei izdod zemko-

pības ministrs saziņā ar finansuministri. Noteikumus par iz-
vedamās gaļas un tās pārstrādājumu sanitāro kontroli izdod
iekšlietu ministrs saziņā ar zemkopības ministri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.Lū-
dzu pacelties, kas būtu pret likuma pieņemšanu.Nav.
Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vien-
balsīgi.

Nākamais dienas kārtības punkts ir likums
par disciplinārā reglamenta papildi-
nājuma 73-1 . panta atcelšanu. Referents
Ducens. Vārds referentam.

Referents J. Ducens: 73-\ pants disciplinārā re-
glamentā paredz algas atvilkšanu karavīriem, kas so-
dīti disciplinārā kārtā ilgāk par 7 dienām. Šis pants
savā laikā pieņemts ministru kabinetā kā rīkojums ar
likuma spēku, pēc tam iesniegts Saeimai un Saeima,
ar dažiem sīkiem pārgrozījumiem, šo pantu ir pieņē-
musi. Šispants ievietots vecā disciplinārā reglamen-
tā kā 73-\ Pagājušā vasarā ministru kabinets izdeva
jaunu disciplināro reglamentu satversmes 81. panta
kārtībā, kurš ari ir iesniegts Saeimai. Šinī jaunā
disciplinārā reglamentā starp citiem sodiem ir pa-
redzēts ari stingrais arests, kurš vienmēr savienots
ar algas atvilkšanu.Tādā kārtā iznāk kolizija ar jauno
disciplināro reglamentu, kurā, kā teikts, tikai stin-
grais arests savienots ar algas atvilkšanu. Ministru
kabinets, izdodot jauno disciplināro reglamentu, ne-
varēja atcelt 73-*. pantu, jo šis pants pieņemts Saei-
mā un pēc mūsu konstitūcijas tādus likumus ministru
kabinets 81. pantakārtībā nevar atcelt tanī pašā laikā,
kad pastāv Saeima, kas šos likumus pieņēmusi. Tā-
pēc, kā jau teicu, radās zināma kolizija, kas izsauca
nesaskaņas disciplinārā reglamentā. Tagad 73-*. pants
absolūti nav vajadzīgs un ir atmetams. Kara lietu
komisija vienbalsīgi izsacījās par panta atcelšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents pie-
prasa steidzamību? (Referents J. Ducens no vietas:
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„Jā!") Referents pieprasa steidzamību. Lieku stei-
dzamību uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas butu
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Steidzamība pieņemta vienbalsīga Atklāju vispārē-
jas debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīranu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par disciplinārā reglamenta papildinājuma 73\

panta atcelšanu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Teksts.
Sekretārs J.Vesmanis:
..Disciplinārā reglamenta papildinājums (Lik. krāj. 1923. g.

77) atcelts."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums
pieņemts vienbalsīgi.

Nākošais dienaskārtības punkts irlikumspar
olu eksporta kontroli. Referents Hans.
Lūdzu referentu sniegt referātu.

Referents J. Māns: Zemkopības ministrija savā
1923. gadā izdotā gada grāmatā attiecībā uz putnkopī-
bu aizrāda, ka putnkopība Latvijas lauksaimniecībā
ir jauna nozare, kurai lauksaimnieki tikai nesen sāka
piegriezt vērību. Lai veicinātu putnkopības attīstī-
šanos, lauksaimniecības departaments no vienas pu-
ses sākapropagandēt putnkopību, no otras puses spē-
ra soļus, lai noorganizētu putnkopības produktu eks-
portu. Jāatzīmē, ka pie lauksaimnieku organizāci-
jām 1922. gadā jau pastāvēja vairāk kā 30 olu pie-
ņemšanas punkti.

Pēc valsts statistiskās pārvaldes izdotiem Latvi-
jas eksporta skaitļiem, mūsu olu eksports iztaisīja
1922. gadā 147.546 kilo 9.592.090 rubļu vērtībā. Pēc
tiem pašiem oficiāliem ziņojumiem olu eksports par
1923. gada pirmo pusgadu sastāda 114*/2kastes, 11729
kilo kopsvarā, 14.640 latu vērtībā.

Galvenais mūsu olu noņēmējs ir Anglija. Pēc
citu valsts piemēra, galvenā kārtā Dānijas, redzam,
ka visaugstākās cenas par olām var dabūt tad, kad ir
ievesta izvedējā valstī kontrole. Aiz šiem iemesliem
zemkopības ministrija ir ari pie mums izstrādājusi no-
teikumus par olu eksporta kontroli. Tirdzniecības-
rūpniecībaskomisija šos noteikumus pieņēma bez se-
višķiem pārgrozījumiem. Savā ziņā šie noteikumi ir
līdzīgi pastāvošiem noteikumiem par sviesta un gaļas
kontroli. Olu eksports atrodas zemkopības ministri-
jas pārziņā un viņu izdara atbildīgie olu kontrolieri
Kontroles izdevumus nes olu eksportiers. Katram
eksportierim jāreģistrējas un jāpieteicolu tirdzniecī-
bas marka zemkopības ministrijai. Aizliegts izvest
olas mazāk par 5000 olu katrā partijā. Pasažieru un
kuģa personāla uzturam līdzņemtās olas ir brīvas no
kontroles. Uz olām, kuras iet caur Latviju kā tran-
zitprece, noteikumi par kontroli neattiecas.

Tirdzniecības un rūpniecības komisijas vārdā es
lūdzu augsto namu pieņemt iesniegto likumu par olu
eksporta kontroli.

Minētās komisijas vārdā es lieku priekšā likumu
pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Es lieku steidzamību uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret steidzamību.
Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta
vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu ne-
viens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasī-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
oantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja

uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Ludzu nola-
sīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par olu eksporta kontroli."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„01u izvešana uz ārzemēm padota kontrolei, kura atro-

das zemkopības ministrijas pārziņā."
Piezīme. Šis likums neattiecas uz pasažier» un kuģu

personāla līdzņemtām olām."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 2.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Kontroli izdara atbildīgi olu kontrolieri, kuri pārbauda,

novērtē un apliecina izvedamo olu labumu un iesaiņojuma de-
rīgumu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 3.
pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
,.Strīdus starp eksportieriem un kontrolieriem izšķir arbit-

rāžas komisija, kura darbojas pie zemkopības ministrijas un
sastādās no 3 locekļiem: olu izvedēja pārstāvja un zemkopības
ministra apstiprinātiem lauksaimniecības departamenta lietpra-
tēja un Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātes pār-
stāvja. Komisijas lēmums ir galīgs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 4.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„01u kontrolierus un arbitrāžas komisijas locekļus amatos

apstiprina zemkopības ministrs. Kontrolierus pieņem uz brīva
līguma pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 5.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„01as var izvest partijās, ne mazākās par 5000 gabalu.

Uz katra izvedamo olu iesaiņojuma jābūt olu izvedēja un kon-
troles markām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 6.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„01as, kuras vieglākas par 48 gramiem, netīras, iedauzī-

tas vai samaitātas, vai ari tādas, kuras uzrāda maitāšanās pa-
zīmes, aizliegts izvest."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 7.
pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„01u izvedējiem jāreģistrēja_s un jāpieteic olu tirdznie-

cības marka zemkopības ministrija."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. 8.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Kontroles izdevumu segšanai olu ivedēji maksā sevišķu

atlīdzību par visu kontrolēto olu partiju. Atlīdzības lielumu no
katrām 120 olām nosaka zemkopības ministr? saziņā ar finansu
ministri par pusgadu uz priekšu, skaitot pusgadus no 1. aprīļa
līdz 30. septembrim un no 1. oktobra līdz 31. martam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Siecenie-
kam.

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Augstā sa-
pulcē! Ari šai eksporta likumā ir paredzētas node-
vas, par kurām nupat iepriekš pieņemtā likumā jau
tika runāts. Ari še tāpat paredz, ka kontroles izde-
vumus uzliek eksportieriem un domā, ka to maksā
tikai eksportieri. Galu galā ir katram jāatzīst, ka sa-
maksā par to ražotājs un šinī gadījumā olu pirmais
pārdevējs, ne tas, kas viņas eksportē, jo mums tādu
audzētavu, kuras pašas varētu olu eksportu izvest,
nav un tāpēc mums ari pie šī likuma beigubeigās jā-
nāk pie tās pārliecības, ka mēs nevaram savu ekspor-
tu apgrūtināt Mums jācenšas ar visiem- līdzekļiem,
lai eksportu paceltu. Mūsu līdzšinējie eksporta priekš-
meti taču bija mūsu meži un mūsu lini. Mūsu lini var-
būt ari uz priekšu vēl būs viens no lielākiem eksporta
priekšmetiem. Mūsu mežu lieta stāv jau daudz vājā-
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ki. Mūsu meži ir jau tik tālu izmantoti, ka drīzumā
mēs mežus eksportēt lielos apmēros nevarēsim, būs
jāierobežojasun ienākumi no šī eksporta, galvenā
eksporta priekšmeta samazināsies. Turpretim ir jā-
atrod citi eksporta priekšmeti, lai varētu savu tirdz-
niecisko bilanci daudz maz uzturēt aktīvu, jo tiklīdz
tā mums nebūs aktīva, tiek ņemta katra iespēja mūsu
naudas stabilitātei, tiek apdraudēta visa mūsu naudas
sistēma. Mēs nespējam vairs uzturēt naudas stabi-
litāti, japastāvīgi jārīkojas ar pasivu tirdzniecības bi-
lanci un tāpēc valsts uzdevums taisni ir eksportu pēc
iespējas vairāk veicināt. Pēdējā laikā starp eksporta
priekšmetiem, tādiem, kuri līdz šim tikpat kā nemaz
nav bijuši eksporta laukā, ir nācis olu eksports. Mūsu
kaimiņu zemēs, Lietuvā uņ agrāk Krievijā, olas bij
diezgan ievērojams eksporta priekšmets. Šo priekš-
metu eksportēšanu nevajaga apgrūtināt, bet iero-
sināt visus šim eksportam strādāt. Priekš tā var
strādāt kurš katrs jaunsaimnieks un mazsaimnieks,
kam ir mazāka zemes platība. Vistas viņš taču var
turēt. Ja ari viņam cita nebūs, ko eksportēt, ne svie-
sta, ne gaļas, tad taču olas tam būs un tāpēc to aplikt
ar nodokli būtu netaisnība. Es esmu pārliecināts, ka
augstais nams balsos par priekšlikumu 8. pantu
strīpot

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Pie Siecenieka

kunga priekšlikuma man ir jāpiebilst sekošais. Kā
visos likumprojektos, kur iet runa par lauksaimniecī-
bas ražojumu kontroli, tā ari te domāts segt faktiskos
izdevumus, kādi rodas valdībai pie kontroles izdarī-
šanas. Nenormāls ir tas stāvoklis, kāds ir radies pie
sviesta, kartupeļu un gaļaseksporta, kur bij mēģināts
lielākas sumas atstāt, lai izdotu specielus laikrakstus,
propagandas literatūru. Man liekas, ka specielas su-
mas nevar atvēlēt un to likumā paredzēt nevar. Jā-
saprot tā, ka valdībai jāsedz faktiskie izdevumi un
liekus izdevumus taisīt nevar. Iepriekšējā likumā
par gaļas kontroli tika minēts, ka uzliekama atlīdzība
faktisko kontroles izdevumu apmēros. Šinī pantā
tas nav precizi pateikts, bet tas ir jāsaprot valsts iz
pildu orgāniem, ka atlīdzība ir jāliek tādos apmēros,

kas sedz faktiskos izdevumus. Kas attiecas uz pantu
strīpošanu, tad to nevar izdarīt tāpēc, ka nav tas
strīpots likumā par eksportējamo gaļu, kartupeļiem
un sviestu. Tāpēc būtu neērti to šeit strīpot. Tāpēc jā-
saka,ka ar šopantu nav domāts ievest jaununodokli,
bet ir domāts, ka valdībai par labu, ierēdņu atalgo-
šanai, tas niecīgais nodoklis. Tas nebūtu par grūtu
tiem, kas ar eksporta operācijām nodarbojas. Es iz-
sakos pret strīpošanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentu.

Referents J. Hans: Kontrole, bez šaubām, ir
privāta rakstura pakalpojums, kuru valsts iestādes
izdara privātām personām — eksportieriem. Aiz
tiem pašiem motiviem varētu prasīt, lai bez maksas
olas pārvadā pa dzelzceļiem. Tirdzniecības un rūp-
niecības komisijas vārdā izsakos pret Siecenieka ie-
sniegumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Siecenieka priekšlikums, kurš skan:

„Lieku priekšā 8. pantu strīpot."
Referents izsakās pret priekšlikumu.Lieku tagad

priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas
ir par Siecenieka priekšlikumu. Balsošanas iznākums:
par Siecenieka priekšlikumu nodotas tikai 20 balsis.
Nepietiekošs skaits; priekšlikums atkrīt. Nobalsoša-
nā nāk 8. pants komisijās redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par panta pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par 8. pantu nodota 51balss, pret —
14, atturējies nav neviens. 9. pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
,.lnstrukcijas par šī likuma piemērošanu dzīvē izdod zem-

kopības ministrs saziņā ar finansu ministri."
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.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Nākamā sēde rīt pīkst 5. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakara.)

V. sesijas 18. sēde 1924. gada 28. maija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Redakcijas komisijas ziņojums:
H. Sainis, referents . ? 590

2. Valsts budžets:
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 591
A. Bočagovs (krievu nacionālists) ..... 597
J. Mazvērsīts (zemnieku savienība) 599
J. Rūdzis (sociāldemokrāts) 604
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 611
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 617
J. Goldmanis (zemnieku savienība) ..... 620
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija) .... 623
A. Velkme (Latgales kristīgā zemnieku savie-

nība) 625
P. Koreckis (krievu tautas partija) 632

3. Nākošā sēde 634

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: redakcijas komisijas ziņojumi,
valsts budžets. Vārds redakcijas komisijas referen-
tam Sainim.

Referents H. Sainis: Pie izgājušā sēdē pieņem-
tiem likumiem redakcijas komisija izdarīja šāduspār-
labojumus. Likumā par biedrībām, savienībāmun po-
litiskām organizācijām 1. pantā strīpot „trešo daļu".
Tad vārda „sekošu" vietā likt „sekošo". Tad talak
strīpot „5 ...". Likumā par karavīru atvaļināšanu no
kara dienesta 1924./25. budžeta gadā pārlabojumu
nav. Likumā par kreditlikuma X. sadaļas 31. panta
grozīšanu — 31. panta 2. rindā starp vārdiem „balsu"
un „cik" likt vārdus „ka tik,". Likumā par_ Alūksnes
pilsētas administratīvām robežām jzteicienā „bet tad
pat šīs zemes robežu ieslēdzot" pēc vārda „_robežu"
likt „ ,". Pārgrozījumā par valsts īpašumupārvaldes
likumu par izpirkšanas aktu nodevām, piezīmes 2. rin-
dā vārda „kroņu" vietā likt vārdu_„kroņa". Likumā
par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kon-
troli 1. pantā vārdu „padoti kontrolei" vietā likt
„kontrolējami". 2. pantā vārda „atrodas" vietā likt
vārdu „pārzin". Un vārda „kontrole" vietā likt „kon-
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troli". „Lauksaimniecības departaments" rakstltar
lielu burtu. 2. panta pēdējā rindā strīpot vārdu „par-
ziņā" un vārda «departamenta" vietā likt departa-
ments". 4. panta trešā rindā teikt nevis «Neapsti-
prinātās markas", bet «Neapstiprinātas markas". Tad
4., 5., 6. un 8. pantos «Lauksaimniecības departa-
ments" rakstīt ar lielo burtu. 7. panta 3. rindā starp
vārdiem «izvedējam tiesība" iespraust vārdu „ir".
10. panta 2. rindā pēc vārda «zemkopības ministrs"
likt „ ,", pēc «saziņā ar finansu ministri" — „ ,". 11.
pantā 2. rindā pēc vārdiem «zemkopības ministrs"
likt „ ,". 13. pantā vārdu «Instrukcijas šī likuma pie-
mērošanai" vietā likt «Instrukcijas šī likuma izve-
šanai". Tad 2. rindiņā pēc vārdiem «zemkopības
ministrs" likt „ ,". Tāpat 3. rindiņā pēc vārdiem
«iekšlietu ministrs" likt „ ,". Likumā par disciplinārā
reglamenta papildinājuma 73. panta atcelšanu pār-
labojumu nav. Likumā par olu eksporta kontroli 1.
panta izteiciena «padota kontrolei" vietā likt vārdu
«kontrolējama". Tad pēc tam likt punktu. Nākošo
daļu «kura atrodas zemkopības ministrijas pārziņā"
izteikt šādi «Kontroli pārzin zemkopības ministrija".
8. pantā 3. rindā _pēc vārdiem «zemkopības ministrs"
likt „ ," un ari pēc vārdiem «saziņā ar finansu mini-
stri" jikt„ ,". Tad 9. pantā «Instrukcijaspar šī likuma
piemērošanu" vietā likt «Instrukcijas par šī likuma iz-
vešanu" un pec vārdiem «izdod zemkopības ministrs"
likt „,".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret redakcijas komisijas priekšlikumiem? Ie-
bildumu nav. Priekšlikumi skaitās par apstiprinātiem.

Nākamais dienas kārtības punkts ir v a 1 s t s b u-
d ž e t s._ Referents Vesmanis. Turpinājās debates
pie kārtējo izdevumu X. daļas. Vārds Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Zemkopības ministrijas kritikai Saei-
ma ziedo jau 3._ sēdi. Man šķiet, ka pec visām tām ru-
nām, kas te nācano dažādām pilsoniskām frakcijām,
rnusu frakcijai nāksies maz ko teikt, šogad jaubu-
džeta komisijas darbība uzrāda, ka tās karstās deba-
tes, kādas tika vestas pagājušā gadā pilsoniskā pre-
se, tie karstie uzbrukumi, ko vērsa pret sociāldemo-
krātiem pagājušā gadā, šogad ir lielā mērā atslābuši.
Ne «Brīvajā Zemē", ne citās' pilsoniskās avizēs mēs
neredzam to aso kritiku un demagoģiskos uzbruku-
mus, kādi bija pagājušā gadā. Ari šinī augstā namā
visi runātāji tiklab no zemnieku savienības puses, kā
no pārējām frakcijām rēķinājās ar to politiku un tiem
ieskatiem, ko mēs ierosinājām pagājušā gadā. Tas
liecina, ka pagājušā gadā mūsu ierosinātā doma ir bi-
jusi par pamatu nopietnai pārdomāšanai un ari ieska-
tu maiņai zemnieku savienības aprindās. Ja pagā-
juša gadā mūsu frakcija bij spiesta uzstāties pret ie-
viesušos pabalstu sistēmu privātām saimniecībām,
tad priekšlikumu par tās izbeigšanu neiesniedza vis
sociāldemokrātu partija,bet taisni jūsu pašu vidū eso-
šais Birkhāna kungs, Šo Birkhāna kunga priekšli-
kumu jus varat atrast pagājušā gada budžeta pieliku-
mos un tas skan, — ka pabalstu sistēma izskaužama.
Tā tad tā nav tikai mūsu doma vien. Pabalstu sistē-
makā tāda, uz kuras jūs uzbūvējat savu agronomisko
palīdzību, ir attaisnojama tikai tad, javiņa tiek izvesta
kārtīgi un pabalsti nāk par labu tieši lauksaimniecī-
bas stiprināšanai un uzlabošanai, bet, par nožēlošanu,
jūsu pašu runas savstarpēja kritika pagājušās sēdēs
un vel vairāk daži piemēri no jūsu darba pierāda, kā-
da ir lietas patiesība. Man gribētos še uzsvērt, ka
visgaišākoliecību, visgaišāko valodu par šo lietu ru-
nas valsts kontroles revīzija un atsegs šīs metodes
īstas puses. Tādēļ man šoreiz negribētos plašāk ru-
nāt paršo metodi, kuru jūs savā laikā ievedāt agro-
nomiskā palīdzībā, atstājot to valsts kontroles ziņo-

jumam tuvākā nākotnē. Zemnieku savienības frak-
cija arvienu uzsver to, it kā sociāldemokrāti būtu
pret lauksaimniecības veicināšanu. Mēs nekur un ne-
kad neesam izteikušies, ka mēs būtu pret lauksaim-
niecības veicināšanu. Mēs gan esam bijuši par to, lai
tās nebūšanas, kādas tiek piekoptas ar agronomiskās
palīdzības sumām, tiktu reiz izlabotas un pārkārtotas.
Celmiņa kungs minēja savā runā, ka lauksaimniecī-
bas galvenais nopelns ir tas, ka tā veicina mūsu tirdz-
nieciskās bilances aktivitāti. Savā ziņā tas ari tā ir.
Bet Celmiņakungs aizmirst otru pusi, no kā Latvijas
valsts eksistē, no kā ņem līdzekļus, no kā šie līdzekļi
ieplūst valsts kasē un kā tie tiek izlietoti. Par to
Celmiņa kungs neturēja par vajadzīgu minēt Var-
būt, mēs to dzirdēsim pie nākošās ministrijas, bet.
man šķiet, ka ari lauksaimniecības jautājumus nevar
atrisināt neatkarīgi no mūsu vispārējā saimnieciskā
stāvokļa un vispārējiem saimnieciskiem jautājumiem.
Runājot par lauksaimniecību neatkarīgi no pārejām
saimnieciskām prasībām, pie pareiza atrisinājuma
grūti nākt. Celmiņa kungs savā runā tulkoja demo-
krātiskās iekārtas būtību tā, ka katras demokrātiskās
iekārtas iezīme esot tā, ka valsts pēc iespējas vairāk
dodot iedzīvotājiem. Tā tulkot demokrātiskās ie-
kārtas pazīmes un būtību, man šķiet, ir nepareiza de-
mokrātiskās iekārtas izprašana. Ari demokrātiskā
iekārtā valsts nekad nedrīkst atdot savas tiesības at-
sevišķām privātām organizācijām, privātām "perso-
nām un saimniecībām, bet gan valstij jāpaturvienmēr
groži savās rokās. Ja valsts to nedara, tad, kā tas
redzams no dažiem piemēriem kaimiņu zemēs, valsts
var nonākt kļūmīgā stāvoklī. Mūsu budžets uzrāda,
ka viss nodokļu smagums gulstas uz plašo patērētāju
šķiru, bet ne uz ražotāju šķiru. Mūsu saimnieciskie
apstākļi ir tādi, ka, neskatoties uz mūsu grūtajiem
dzīves apstākļiem, darba tautai ir jānessmagas nodo-
kļu nastas. Jūs neteiksat, ka ari mums ir labi dzīves
apstākļi, to pierāda ari šīs dienas, bērnu dienas rīko-
tāju publicējumi, ka sabiedrība ir spiesta gribot ne-
gribot tos desmitiem tūkstošiem bērnus apgādāt un
uzturēt, kuri nāk no mazturīgām aprindām, bet ne no
turīgām aprindām. Šie fakti gaiši norāda uz to, cik
grūtā stāvoklī atrodas tautas organisms, par ko ari
jūsu laikraksti diezgan plaši raksta. Turpretim no
otras puses mēs redzam, ka saimnieciskām organizā-
cijām ir iespējams iedzīvoties kapitālos, ir iespējams
taisīt zināmus veikalus, zināmu peļņu rast, rast pelņu
ar augstām procentēm. Tāpēc tai šķirai, kura ir spie-
sta maksāt maksimālonormu nodokļu,r tiesība runāt
līdz un konstatēt to, ko nodokļu maksāšanā mēs re-
dzam — uzņēmēji, kapitālisti un citi nenes tik lielas
nastas kā vienkāršais darba cilvēks, un aiz tiem ie-
mesliem zināmas morāliskas tiesības ir kuram katram
strādnieka cilvēkam prasīt šeit zināmas reformas.
Celmiņa kungs gan prasīja restaurēt to metodi, to
agronomiskās palīdzības veidu,kādu pagājušos gados
visā visumā izveda, grib uz priekšu prasīt to pašu un
netur par vajadzīgu pie tam apsvērt to, ko valsts pa-
guvusi mūsu lauksaimniecības ražošanas oacelšanai
darīt Man jau iepriekšējās sēdēs ir bijis iespējams
konstatēt, ka valsts budžeta sumas analizējot, re-
dzams, ka zemniecība nespēj līdz šim dot pietiekoši
daudz valsts budžetam, bet gan ņem no valsts bu-
džeta lielākas sumas atpakaļ. Pierēķinot vēl tās su-
mas, kuras iet ārpus valsts budžeta par labu zemko-
pības atjaunošanai, sumas, kuras mēs lasām nekur
citur kā oficiālos mūsu izdevumos (un mums jāpriecā-
jas, ka tagad mums iespējams ar daudz konkrētāku
valodu runāt nekā agrākos laikos), tanīs izdevumos,
kuros publicē gan zemkopības ministrija, gan finansu
ministrija dažādus statistiskos datus par dažādām
saimnieciskām nozarēm, tad gaiši redzams, cik daudz
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valsts darījusi lauksaimniecības pacelšanai.' Līdz šim
mums bija kailas rokas un nebija nekādu argumentu,
bet tagad visi šie argumenti, kas nak no jūsu labas
puses darbinieku spalvām, tie runa gaišu valodu un
tie runā jūsu aizstāvētai politikai par sliktu. Ta mež-
saimniecības rakstu krājumā, pirmā mežziņu kongre-
sa materiālos atrodam Teikmaņa kunga rakstu par
mežu materiālu izlietošanu, kurš aprēķina, ka 21.
decembra būvniecības likums, kas piešķir kokus jaun-
saimniekiem un izpostīto apgabalu saimniekiem bū-
vēm, ari veciem saimniekiem buvem par pazeminātu
maksu, 10 gadu laikā, to konsekventi izvedot, pie-
šķirtu zemniecībai, gan jaunsaimniekiemun izpostīto
apgabalu zemniekiem, tāpat ari vecsaimniekiem, kuri
saņem par pazeminātu taksi mežu materiālus buvem,
visiem kopā ne vairāk, ne mazāk ka_ 12 miljardus
rubļu, kas līdzinājās visai mūsu tagadējai mežu vēr-
tībai. Šis pats speciālists saka, ka šī likuma piemē-
rošanu turpināt nevar, jomūsu meži to necietīs. Bez
šīm sumām ir vēl citas sumas, kuras tāpat nak par
labu lauksaimniecībai un tāpēc saņemot_ visu kopa,
gribētu rezumēt savu pirmo tēzi sekoša izteiciena.
Līdz šim valsts vara un Saeima ir pierādījusi pietie-
koši nopietnību, gribu un vēlēšanos nākt ar visiem ne-
spējamiem līdzekļiem pretim mūsu lauku dzīves no-
kārtošanai Jums, no otras puses, nav iemesla kur-
nēt, ka būtu vēl par maz darīts. Man šķiet, ka līdz
šim ir Saeima, mūsu saimnieciskās dzīves noteicēja,
ir finansu ministrs devuši mūsu lauksaimnieciskas
dzīves nokārtošanai maksimumu. Tomēr, apzinoties,
ka ir dots maksimums no mūsu šauriemresursiem- un
konstatējot jūsu darbībā anormalības un nepielaiža-
mus faktus, ir pietiekošs iemesls nākt ar asu kritiku
un celt tos gaismā. Šogad mēs runājam kā pēdējie,
pagājušo gadu mēs runājām pirmie un šo kritiku ie-
vadījām. Šogad jūs nākiet kā_pirmie un jūsu perso-
nīgā izrēķināšanās savā starpā, dažādu piemēru pie-
vešana ir labākā garantija tam, ka agrārās lietās viss
nestāv kā vajadzētu. Es negribu tuvāk pieiet šai lie-
tai, atstāju to valsts kontroles ziņojumam. Ari pie-
mērs, ko te pieveda Celmiņa kungs, programa, ko iz-
strādājuši Skubina un Celmiņa kungi savā valdīšanas
laikā, tā plašā agronomiskā palīdzība, _sākot no lopu
izlases, mašinu punktu ierīkošanas, sēklu apgādāša-
nas u. 1.1, pret kuru teorētiski nebūtu ko iebilst, bet
faktiski uzrāda daudz anormalību. Man jāsaka, ka
an zemkopības ministrijas arklu izdalīšana, kuras re-
zultāti mums vēl nav noteikti zināmi, saistīsies ar uz-
rēķinu, tuvu pie 4 miljoni rubļu. (Ulmaņa starpsau-
ciens.) Par to, Ulmaņa kungs, Jums nāksies atbildēt,
ne mums, Jūs tai laikā nesāt atbildību par zemkopības
ministriju. Ar šo es atļaušos pāriet pie otras tēzes —
agronomiskās palīdzības principa. Katrai valdībai un
katram atbildīgam darbiniekam vajadzētu saprast, ka
palīdzību un līdzekļus, ja tādi tiek atvēlēti, jāsniedz
pirmkārt tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, un otr-
kārt, tā jāsniedz vienlīdzīgi visiem un visās vietās.
Kungi, jūs ne vienu, ne otru principu neesat izturējuši,
jūs ievedat agronomiskajā palīdzībā nevienlīdzību.
Es neteikšu ļaunprātīgi, bet tāpēc ka jums bij sakari
ar zināmām aprindām un ar zināmām organizācijām,
jūsapgādājāt pašā sākumā un pirmām kārtām vairāk
turīcos zemniekus, jūs izvedāt agronomisko palīdzību
viņiem par labu, kā to pagājušā gadā budžeta komi-
sijā apstiprināja Celmiņa kungs, ka pirmie būvniecī-
bas krediti esot aizgājuši vecsaimniekiem, jo taču
esot racionālāki uzlabot plašākās saimniecības, kur
ari pacelšot vairāk ražošanu. Tā agronomiskā palī-
dzība izveidojās uz nevienlīdzības principa. Valsts
atbalsts aizgāja tur, kur dzīve vismazāk izpostīta, kā
to mēs pagājušo gadu konstatējām, uz turīgākiem
Vidzemes apgabaliem, sevišķi sugas lopu uzlabošanā
u. t t, bet izpalika izpostītos apgabalos un tranšeju
pārklātos tīrumos, izpalika ari jaunsaimniecībām. Šie

bija jaupietiekoši iemesli mums pagājuša gada nākt
ar kritiku. To pašu prasību mēs uzstādām ari šogad,,
un uz mūsu frakcijas priekšlikumu budžeta konusija
pieņēma lēmumu, ka agronomiskā palīdzība izdalāma
vienlīdzīgi tikpat kā Latgalē, tā Kurzeme, ar uzviju
tur, kur viņa visvairāk vajadzīga, izpostītos apgaba-
los un Latgalē. Pret šo principu jūs iebilst nevariet.
Es nezinu, vai zemkopības ministra kungs līdz šim
laikam papūlējies izvest šo principu. Ja jus pieture-
saties pie līdzšinējā veida, tad agronomiskā palīdzība
no valsts viedokļa nekad pareizi neizveidosies un pa-
teicību neizpelnīsies no visiem Latvijas iedzīvota-
jiem. Pagājušā gadā, ari tekošā gādā budžeta komi-
sijai pie zemkopības un ari iekšlietu ministrijas bu-
džetiem nācās vest sīvu cīņu par ļoti elementāru lietu,
proti, par to, lai šos divus resorus iemācītu rēķināties
ar tām obligatoriskām normām, kādas pastāv citos
resoros, ar elementāro budžeta izprašanu un budže-
ta disciplīnas prasībām. Zemkopības resorā, kā pa-
gājušā gadā ari jūs paši bijāt spiesti konstatet,_pjem.
lauksaimniecības izglītībā, agronomiskā palīdzība un
citās iestādēs nav to vajadzīgo normu kā citos reso-
ros. Tagad jāsaka ar gandarījumu,ka mēs lielā mērā
esam zemkopības resora budžetā ieveduši budžeta
normas, kādas obligatoriskās visiem resoriem. To-
mēr novērojamas ari tagad vēl ļoti daudzas parādī-
bas, kuras pelna visasāko kritiku un kuras jāizskauž.
Pabalstu sistēma tagad izveidota rafinētāki un izpau-
žas ne tiešāsizmaksās, bet dažādos meliorācijas vei-
dos. Mēs ari nemaz neceltu iebildumus pret to, ja
zemkopības resors, kura rīcībā atrodas diezgan daudz
muižu, diezgan daudz plašu saimniecību, būtu uztu-
rējis šīs saimniecības pienācīgā augstumā. Tai vaja-
dzēja būt pirmai prasībai, un tikai pēc tam varētu iet
pie privātu pasākumu atbalstīšanas. Bet jākonstatē
gluži pretējais: zemkopības ministrija vairāk un pirmā
kārtā domā tikai par privātiem pasākumiem un ga-
līgi aizmirsusi valsts muižas. Daudzas labākās mui-
žas ir nonākušas privāto rentnieku rokās un valstij
palikuši centri, kuros ierīkojot skolas, vai izmēģinā-
jumu stacijas, jāpieliekmiljoniem lielas sumas ēku re-
montiem. Protams, ka no Latvijas bijušām muižām
valstij bija iespējams izvēlēties tās muižas, kur tik
lieli remonti nebūtu bijuši vajadzīgi. Bez tam man jā-
konstatē, ka valsts muižu budžets šogad nemaz nav
skatīts cauri; tā tad par šo budžetu mēs runāt neva-
ram. Ari šemēs redzam, ka valsts pabalsti aiziet pri-
vātpersonu saimniecībās un pilnīgi tiek ignorētas
valsts muižas. Tas rāda, ka zemkopības ministrija
ignorē valsts prasības par labu privātām interesēm.
Atļaujiet man pievest vienu piemēru no jūsu šīs die-
nas avizēm attiecībā uz dzīves atjaunošanas fondu.
Jūsu šīs dienas avizes vēsta, ka dzīves atjaunošanas
fonds, kas sastādās no 38 miljoni latu, sadalās sekosi: '
lauksaimniecībai 20 miljoni; rūpniecībai 4 miljoni;
kuģniecībai 1 miljons; pašvaldībām 5 miljoni un nam-
saimniekiem namu remontiem 1/i miljons. Tā tad
dzīves atjaunošanas fonds ar uzviju ir aizgājis par la-
bu lauksaimniecībai. Vai vēl vairāk no šīs dzīves at-
jaunošanasfonda varēja dot? Man šķiet, ka ari šinī
piemērā, ko jūs paši savās avizēs šodien publicējiet,
vislabāk atspoguļojas tas, ka kredita rīkptājiem ir bi-
jusi ļoti plaša un laba griba. Vēl es gribētu
pakavēties pie zemkopības ministrijas, resp. bijušā
lauksaimniecības departamenta budžeta, pie tā sau-
camās sugas lopu uzlabošanas. Jautājumu par sugas
lopu uzlabošanas veidu mēs nebūtu ierosinājuši, ja
mums nebūtu bijis pietiekoši daudz pamata. Mūsu
frakcija ir saņēmusi no kompetentiem avotiem ļoti
daudz sūdzību, norādījumu, materiālu par to, ka ari
šinī lietā viss nestāv labi. Mēs esam saņēmuši ziņas,
Lindiņa kungs, no agronomiskiem darbiniekiem,
augstskolas spēkiem, gan ari no tiem, kas darbojas
lauksaimniecības departamentā, kur esot 100 specia-
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listu. Es negribu pievest daudz piemērus, apstāšos ti-
kai pie viena jautājuma,ka tā sugas uzglabāšanas me-
tode, pie kādas tagad pieturas līdz šim laikam mūsu
zemkopības resors, iepērkot dārgos tīrasiņu lopus ār-
zemēs, maksājot par vienu sivēnu 35.000 rubļu un par
vienu gaili jebvistu 5.000 rubļu gabalā, pie tam izdo-
dot tanīs apvidos, kur šie gaiļi ir nolemti audzinā-
šanai, cirkulārus visā pagastā un muižas apkārtnē
apkaut visus gaiļus, ir nepareiza un nepiemērota mū-
su šaurajiem līdzekļiem. Es negribu Jums, Ulmaņa
kungs, un ari citiem to cirkulāru nolasīt, Jūs to jau
ziniet (K. Ulmanis no vietas: «Jūs jaunesaprotiet!)
Nē, Ulmaņa kungs, es ļoti labi saprotu to. (K. Ulma-
nis no vietas: «Nesaprotiet vis!") Loti labi sap-
rotu, ka tādas metodes varbūt var vēl atzīt, bet vai
viņas tautsaimnieciski un mūsu apstākļos ir piemē-
rotas, pa to daudz Jūsu pašu speciālisti šaubas. Bez
tam tādā veidā, kā jūs līdz šim šo jautājumu gribiet
atrisināt, šī palīdzība nāca lielā mērā par labu ne
jaunsaimniekiem, ne izpostītiem, bet galvenā kārtā
turīgiem saimniekiem,kuri bija spējīgi nopirkt ar lie-
lām gratifikacijām jeb ar 50% atlaidumu šos retos
dārgos kustonīšus no ārzemēm,kas viņu saimniecību
lielā mērā pacēla. Tāpēc, man šķiet,ka šis jautājums
prasa ļoti nopietnu pārdomāšanu; tāpat, man šķiet,
ka tās metodes, kas piekoptas līdz šim, ne katru reizi
atmaksājas, ja lauksaimniecības departaments par
dažu kustoņu iepirkšanu samaksā ārkārtīgi lielus
procentus par vizināšanos uz Angliju un uz citurieni.

. Vēl pāris vārdu atļaujat man teikt par tā saucamo
sabiedrisko un valstisko agronomiju. Mums bieži ir
nācies pastrīpot, ka zemnieku savienībai un līdzši-
nējiem lauku dzīves stutētajiem un kreditu izmanto-
tājiem, lietotājiem arvienu ir bijusi ārkārtīgi liela
griba, pec iespējas visu nodot kaut kam citam un at-
kratīties no visam valsts funkcijām. Bijušais lauk-
saimniecības departaments, kas vairs neeksistē, uz-
rada, ka 80% no viņa budžeta sumām viņš neizlieto
pats, bet tās aiziet viscaur citu organizāciju atbalstī-
šanai un ka lauksaimniecības veicināšanas politika
līdz šim ir panākusi tikai vienu, proti, ka lielā mērā
ir nostiprinātas dažādas lauksaimniecības organizā-
cijas, padarītas tās spēcīgas ar stipru politisku varu
un iespaidu. Kā Celmiņa kungs teica, strīdus ābols
pastāv iekš tam, ka katra no jaunradušamiesorgani-
zācijām cenšaspēc agronomiskās palīdzības sumām,
vai ari atalgotiem darbiniekiem, kuru tekošā gadā
ir 234 un kurus organizācijas pieprasa vairāk kā 530.
Cenšas pēc šīm sumām un darbiniekiem tāpēc, lai
paplašinātu, kā Celmiņa kungs teica, savu politisko
iespaidu uz ārieni. Man šķiet, ka visām līdz šim pa-
stāvošām organizācijām bez izņēmuma, valsts agro-
nomiskās palīdzības sumas un algotie ierēdņi ir de-
vuši viņu politiskā iespaida paplašināšanos. Es ne-
ticu tai neitraltatei,kura esot bjusi, kā to teica un sla-
vēja Celmiņa kungs, līdzšinējam lauksaimniecības de-
partamentam. Tāpat ari nevar ticēt to organizāciju
neitralitātei, kuras ķērušās pie agronomiskās palī-
dzības. Tālāk man jākonstatē, ka tādi institūti ar
ļoti noteiktu valstisku nozīmi, kā augu aizsardzības
institūts un mašinu pārbaudīšanas punkts pie Latvi-
jas Lauksaimnieku Centralbiedrības ir- jāpārņem
valsts pārziņā. Krievu valdības laikā šis institūts ir
uzsācis darboties uz pilnīgi atsevišķiem statūtiem, tā
pārvaldē piedalījās visas vietējās lauksaimnieciskās
organizācijas, bet faktiski tās skaitījās pie latviešu
lauksaimniecības centrālās biedrības. Pie viņu pār-
zināšanas ir ņēmušas dalību visas Latvijā toreiz pa-
stāvošās lauksaimniecības organizācijas, to uzturē-
šanai valdība asignējusi vajadzīgās sumas. Kara ap-
stākļos tas ir pārveidots tā, ka šī iestāde, kurai ir tīri
valstiski un zinātniski uzdevumi, ir pārgājusi pilnīgi
privātu organizāciju rokās, tiek pilnīgi ari tagad uz-
turēta no valsts līdzekļiem, tiek ieguldīti gadu no ga-

da lieli valsts kapitāli, tiek izveidots jnstituts, kāds
pat nav mūsu Latvijas augstskolai, kādu savā ziņā
var apskaust augstskolas lauksaimniecības fakultātes
profesori un audzēkņi. Tāpēc mēs atzīmējam, ka
tāda veida rīcība, valsts interešu cedēšana privātai
organizācijai, nav attasnojama. Ari ar valsts pie-
maksām tiek uzturēts pie Latvijas lauksaimnieku
centralbiedrības lauksaimniecības mašinu pārbaudī-
šanas punkts, kam tāda pat vispārēja nozīme. Kamēr
mums nav pietiekoša iemesla būt pārliecinātiem, ka
šādas pastāvošas organzacijas ir neitrālas, kā poli-
tiskā, tā ari saimnieciskā ziņā, tikmēr, man šķiet, šīs
funkcijas nevar valsts cedēt, un tāpēc visi šie insti-
tūti jāpatur valsts rokās, kaut ari šīs organizācijas
pec savas struktūras būtu normāli un pareizi uzbū-
vētas. Lindiņa kungs savā runā pārmeta to, ka val-
dība līdz šimmaz esot darījusi sēklas jautājumā. Tas
var būt ari taisnība, Lindiņa kungs, bet man jāsaka,
ka tomēr Saeima, valdība un ari budžeta komisija ir
mēģinājusi darīt visu espējamo. Ja būtu savā laikā,
pagājušā gadā,kad raža bija pietiekoši laba, zemko-
pības resors Lindiņa kunga laikā papūlējies agrāk
atvēlētos 50 miljonus dabūt atpakaļ, tad sēklas apgā-
dībai tagad vis nebūtu 50 miljoni, bet 100 miljoni.
Zemkopības resors nebija turējis par vajadzīgu
priekšā rakstīto noteikumu izpildīt, bet aizmiedzis
acis atļāva tos 50 miljonus pārvērst pašvaldību un
privāto saimniecisko organizāciju subsīdijā un tāpēc
šogad pielikt pie šiem 100 miljoniem klāt vairāk ne-
varēja. Aiz šiem motiviem bija jāapmierinājas tikai
ar .50 miljoniem klāt. Pati sēklas lieta, kuru radiet
jūs, nonākusi pārāk kļūmīgā stāvoklī, kā to atzīst un
uzsver Jūsu pašu darbinieki un ari jūsu prese. Man
jāpiekrīt tam, ka zemkopības ministrijas darbinieks
Skubina kungs ir paspējis savā laikā diezgan daudz
darīt kooperācijas veicināšanas labā, un vienīgi pa-
teicoties Skubina kungam, kooperācija ir saņēmusi
no valsts līdzekļus. Kooperācija ir saņēmusi līdzek-
ļus no valsts, darbinieku atalgošanai pagājušā gadā
16, tekošā gadā 10. Skubina kungam kā kooperato-
ram ir bijusi izdevība no valsts dabūt līdzekļus. Fi-
nansu resors to nav darījis, bet jākonstatēari tas, ka
Skubina kungs ir strādājis tanī virzienā ar šokreditu
piešķiršanu, ka ir ievedis nošķiršanās politiku koope-
rācija šai svarīgā saimnieciskā nozarē, kurai vaja-
dzēja gan pretendēt uz neitralitāti. Tagad caur šiem
kreditiem, pateicoties Skubina kunga rīcībai, ir ie-
vesta nošķirošanās kooperācijā, jolīdzekli ir gan pie-
šķirti tikai vienai turīgākai saimnieciski spējīgākai
kooperācijas daļai, kas grupējas ap «Konzumu", bet
pārējā patērētāju kooperācija, ap 50% savā vairumā,
no šīm sumām neko nav saņēmusi. Pēdējā laikā
tikai Latgales kooperācija ari no šīm sumām saņēma
vienu daļu. Atzīstot Skubina kunga labos nolūkus
man šķiet, tomēr ir jākonstatē, ka kooperācijai atvē-
lētās valsts sumas nav gājušas īsti neitrālus, visu
aptverošus ceļus. Beidzot savas īsās piezīmes gribu
atgriezties pie pēdējā jautājumā, par lauksaimniecī-
bas departamenta likvidēšanu resp. apvienošanu.
Komisija nav domājusi par departamenta likvidēša-
nu, bet gan apvienošanu. Jau pagājušā gadā Dudžeta
komisija bija spiesta pacelt jautājumu,ka mūsu šau-
rajos apstākļos divi departamenti zemkopības nozarē
nebūtu vajadzīgi un varētu iztikt it labi ar vienu de-
partamentu. Mūsu saimnieciskie apstākļi un darbī-
bas rajons ir pārāk šauri, lai atļautu tādas ērtības —
2 departamentus. Tāpēc šī doma nav tikai šogad
dzimusi, tā radās jau pagājušā gadā un lauksaimnie-
cības departamenta apvienošana ar zemju departa-
mentu ari jums nākošā gadā būs lieta, par kuru jūs
vairs nerunāsiet. Celmiņa kungs, kas ar tik bargu
kritiku un ar tādu uztraukumu šeit atrada šai lēmu-
mā, jane lielu noziedzību, tad neattaisnojamu rīcību;
viņš uztraucas par velti. Jums, Celmiņa kungs, va-
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jadzēja uztraukties vēl vairāk tad, kad savā laikā
likvidēja apgādības ministriju, kuras rēķinus mēs vēl
tagad nevaram nokārtot. Jums vajadzēja tāpat šīs
zobu sāpēs ciest, tad, kad tika likvidēta mežu eksplu-
atācija, kuras rēķinus mēs tāpat vēl tagad nevaram
nokārtot. Bet par to Jūs šoreiz neuztraucaties. (Klī-
ves starpsauciens.) Par šo mums nav iemesla uz-
traukties. Te Nonāca kungs un tāpat Celmiņa kungs
atzinās, ka lauksaimniecības lietās tagad viss nestāv
labi. Tāpēc mums ir bijis pietiekoši iemesla, lai mēs
šopriekšlikumu izvestu dzīvē. Tāpēc, nobeidzot sa-
vas īsās piezīmes, es gribētu tikai atkārtot tos priekš-
likumus, kādi ir bijuši budžeta komisijā, unproti, mēs
prasām, ka valsts līdzekļu izlietošanā ir jāpatur vis-
ciešākā kontrole, valsts līdzekļus mēs nedrīkstam
izdāvāt tā, kā to saka Gailīša kungs un kā to liek
priekšā Celmiņa kungs, pēc iespējas vairāk nodot
privātām saimniecībām. Mēs tādu ceļu iet nevaram.
Ja kreditus atvēl, tad par to izlietošanu jāuzliek vis-
lielākā kontrole, lai tie nonāktu tieši lauksaimniecī-
bas veicināšanai un nevis zināmas šķiras stiprināša-
nai. Otrkārt, agronomiskai palīdzībai un dzīves at-
jaunošanai,par ko jūs runājat, nevajaga būt par pie-
dauzības akmeni un valsts līdzekļi jānovērš tur, kur
tie tagad vismazāk ir bijuši un kur visvairāk tie ir
vajadzīgi. Tam jūs ari piekrītat budžeta komisijā, ka
valsts palīdzība izvedama vienlīdzīgi visās vietās un
ar zināmu uzviju tur, kur tas vairāk vajadzīgs. Tad
jūs panāksiet to, ka agronomiskā palīdzība nebūs
vairs par piedauzības akmeni un nākošā gadā tādu
kritiku nepelnīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Boča-
govam.

A. Bočagovs (krievu nacionālists, runā krie-
viski)*):

Vispārējas budžeta debates es aizskaru zemko-
pības ministriju un aizrādīju, ka pie zemes reformas
izvešanas Latgales krievu iedzīvotāji, kuri nodarbo-
jas tikai ar zemkopību, ir nostādīti sliktākā stāvoklī,
nekā pārējie Latvijas zemkopji un ka viņu vajadzības
apmierina pēdējā kārtā.

Neskatoties uz zemes trūkumu, tomēr atstāj re-
zerves gabalus, kurus atdod svešiem cilvēkiem. Ar
to rodas kolonizācijas sistēma, kura ne vienu vien
reizi stingri nopelta no šī katedra. Vietējiem krievu
iedzīvotājiem šinīs pagastos ir tāda pat sajūta, kādu
pārdzīvojuši Kurzemes vietējie latviešu iedzīvotāji,
jo neskatoties uz zemes trūkumu viņiem vēl sēdina
uz kakla ienākušu elementu. .

Es griežu jūsu vērību uz to, ka sadalot zemi, ir
novērojams, ka gabalus piešķir tādām personām,kam
nav nekā kopēja ar zemkopību, kam šo gabalu iegū-
šana ir tikai līdzeklis palikt bagātiem. Aiz šiem mo-
tiviem jārealizē paceltais jautājums par zemes pie-
šķiršanas reviziju.

Tā pārkāpj krievu bezzemnieku ur mazzemnieku
. intereses, bet ari bijušo mazgruntnieku stāvoklis nav

labāks.
Pārsteidzošs šinī ziņā ir gadījums, kur neatsavi-

nāmā daļā bija noteikta «daļa" dzīvojamās ēkas un
,.daļa"šķūņa, nenosakot, cik tad šī daļa ir liela. īpaš-
nieks tā ari nezin, cik istabas viņam atstātas, vai
puse no visu istabu skaita jeb vai tikai ķēķis. Fak-
tiski notika tā, ka no 12 istabām viņam piešķīra vienu
istabu ar ķēķi. Ievērojot vēl turklāt, ka tā ir atraitne
ar 4 nepilngadīgiem bērniem, bez kādiem līdzekļiem,
kuru neviens nevar aizstāvēt — un jūs redzēsiet to
grūto stāvokli, kas nestāv tāļu no pilnīgas izpostīša-
nas. Šiscentrālās zemēs ierīcības komitejas lēmums

*) Runātāja atreferējums.

i

ari formeli nav pareizs, jo agrārais likums neatļauj
radīt līdzīpašuma tiesības uz vienu un to pašu būvi.

Latgales krievu iedzīvotāju pagastos, kā jau sa-
cīts augstāk, atstāj rezerves gabalus, lai tos koloni-
zētu. Bet tanī pat laikā Kurzemes Kroņa-Vircavas
pagastā, kur daži krievu zemkopji ieguvuši aizpirk-
šanas ceļā caur zemes banku dažas mājas, 22—26
desetīnu lielas, šie gabali ieskaitīti zemes_ fondā tikai
tāpēc,kā tas ir sacīts centrālās zemes ierīcības komi-
tejas lēmumā, ka tagadējā valdība nevar veicināt
agrāko krievu kolonizācijas politiku. Bet līdzīgi ne-
krievu zemkopju līgumi ir atstāti kā spēka esoši.
Šinī gadījumā nav un nevar būt kolonizācijas, jo šī
banka pārdeva zemi katram, kas tikai to velējas. Iz-
nāk tā, ka Kurzemē kolonizāciju nopeļ, bet Latgale
to veicina. Tamlīdzīgus gadījumus var pievest daudz_.
Viņi liecina, ka krievu iedzīvotāju interesesattiecība
uz zemes piešķiršanu neievēro un tas pārkāpj. Viņi
pierāda, ka agrāro reformu izved no šauri naciona-
listiskā viedokļa. Ouod licet Jovi, non licet bovi.-

Šodien es turu par savu pienākumu griezt jūsu
vērību uz to netaisnību, kādu cieš ne tikai krievu pil-
soņi vien. Saskaņā ar agrārā likuma I. daļas 3. panta
e punktu ir nolikts 6 mēnešu termiņš, kurā tiem īpaš-
niekiem, kuru zemes gabali nepārsniedz normu un
kuri ieguvuši tos pēc 1915. gada 23. aprīļa un pat
līdz štoi laikam, bet nav tos koroborejušL ir jāie-
sniedz tieslietu ministrijai lūgums, jo pretēja gadīju-
mā šos gabalus ieskaitīs zemes fonda. Šis 6 mēnešu
termiņš jau divi reizi pagarināts. Pati valdība atzi-
nusi, ka norādītā 6 mēnešulaikā visam ieinteresētam
personām nebija iespēja iesniegt _savus pieteikumus,
jo daudz vēl neatradās dzimtene, citiem nebija pie
rokas dokumenti, citi atkal iesniedza lūgumus ne tur,
kur vajadzēja u. t t Tomēr šo termiņu pagarinā-
šana notika tik neizdevīgi, ka katru rejzi viņa notika,
kad jau lielākā daļa laika bija notecējusi. Tā Sat-
versmes Sapulce 1922. gada 17. februārī pieņēma li-
kumu, pēc kura šo termiņu pagarinajalīdz 1922. gada
23. aprilim, t i. uz 2 mēnešiem. Kamēr ieinteresētas
personas salasīja kopā dokumentustermiņš bij atkal
notecējis. Un tad vēl Latgales vecāka notāra arķivs
dabūts tikai neilgi atpakaļ un pēc termiņa notecēša-
nas. Daudzas ieinteresētas personas, kas slēgušas
pirkšanas līgumus, piemēram, jau 1908. gada un uz-
devušas notāram tos koroboret, tikai tagad ve[ ir
dabūjušas zināt, ka viņu pirkšanas līgumi no vecākā
notāra nav aiz tādiem vai citādiem iemesliem koro-
borēti, pa lielākai daļai bez kādas pašu lūdzēju vai-
nas. Tomēr valdība, labi zinādama, ka šīs_ zemes ie-
gūtas un atrodas viņu īpašnieku rokās ilgāk par no-
ilguma termiņu, uzdrošinājās šos gabalus atņemt un
ieskaitīt fondā. Tieslietu ministrija ari izvairās no
šīm taisnīgām prasībām un nevirza viņas talak līdz
jaunam termiņa pagarinājumam. Tamlīdzīgas lietas
tieslietu ministrijā ir sakrājušās veselam kaudzēm.

Vienīgā izeja no stāvokļa, kāds radies, ir šo ter-
miņu pagarināšana. Pretējā_ gadījumā notiksnetai-
snība, kura jau tagad ir sajūtama. Vel jo vairāk pati
dzīve un valdība stāv par šīm taisnīgām prasībām.

Griežot jūsu vērību uz šo vajadzību, es ceru, ka
valdība atradīs izeju no šāda stāvokļa un pagarinās
šo termiņu kā taisnīgu prasību. Tāpēc es atļaujos
likt priekšā Saeimai pieņemt sekoša satura pārejas
formulu: «Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu
par agrārās reformas likuma I. daļas 3. panta e punk-
tā paredzētā termiņa pagarināšanu par 6 mēnešiem,
skaitot no šī likuma izdošanas dienas, ja norādītās
zemes vēl nav piešķirtas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Mazvēr-
sītim.
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*f 1Ņ$ J. Mazvērsīis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Parasti mēs nemēdzam strīdīties, ka Latvija,
kā lauksaimniecības valsts, pamato savu labklājību
uz lauksaimniecību un viņas panākumiem. To mēs
šogad, kad lauksaimniecība nokļuvusi grūtā stāvoklī,
loti gaiši dabūjam redzēt. To zin tirgotājs, to zin
rūpnieks; viņi sajūt, ka lauksaimnieks zaudējis savas
pirkšanas spējas. Bažijas ari mūsu finansu ministrs,
vai viņam būs iespēja valsts kasi noturēt tādā stā-
voklī, kā tas ir normālos gados. Bet cerēsim, ka šis
izņēmuma gads labosies, ka apstākļi būs atkal tādi,
ka mūsu pelēkais lauksaimnieks varēs tos nodokļus,
ko valsts no viņa gaida, tiešām nest. Bet cerēsim
reizē ar to, ka apziņa, kāda bija līdz šim par šo no-
nicināto, bieži zaimoto lauksaimnieku, grozīsies, at-
zīs viņa vajadzības ari no valsts puses. Ja mēs vis-
pār! atzīstam, ka kāda uzņēmuma panākumi ir tiešā
atkarībā stādami no viņa vadītāja, no viņa izpratnes,
izglītības, ar vārdu sakot, inteliģences, tad to mēs
varam visvairāk sacīt par lauksaimniecību. Dažos
citos uzņēmumos, piemēram rūpniecībā, mēs parasti
sastopam daudz šablonisma. Lauksaimniecībā šab-
lonisma ir maz, bet daudz īpatnības. Tā tad taisni šī
inteliģence ir tā, kas izšķir katras atsevišķas lauk-
saimnieku^īsto likteni. Ja mums būtu tādi vadītāji
tai skaitā, kā tas būtu priekš Latvijas vajadzīgs, tad
lauksaimniecība, bez šaubām, drīz uzplauktu. Ja? ļ mums rastos inteliģento lauksaimniecības darbinieku
pietiekošs daudzums, ja mums būtu ik uz soļa saim-
niecības ar šādiem vadītājiem, to ņemot visas Latvi-
jas masštabā, lauksaimniecība nāktu citādā stāvoklī.
Ta nu gan ir savā ziņā nākotnes muziķa, no kuras
mēs vēl tagad esam tālu. Ka lauksaimniecības stā-
voklis vispār nav apskaužams, nav tāds, ka uz viņu
varētu skatīties ar lepnumu, to starp citu dažas sē-
des atpakaļ aprādīja Celmiņa kungs ar skaitļiem,
kuri nav diezcik glaimojoši mūsu ražām; Dānijā,
piemēram, caurmērā ražots divreiz tik daudz un
Beļģijā 3 reiz tik daudz. Tā ir zīme, ka mūsu lauk-
saimniecība ari normālos apstākļos nebūt nav tāda,
kā mēs to varētu vēlēties. Tāpat ari Bīlmaņa kungs
pagājušās sesijas vienā sēdē, kur viņš oponēja Ul-
maņa kungam, aizrādīja starp c.'to, ka mūsu lauk-
saimnieki maz ražo, ka viņi var tikai tik daudz ražot,
cik ir vajadzīgs laukiem un armijai. Visa pārtika, kas.
ir vajadzīga pilsētai, ir jāieved no ārienes. Ja nu
mēs to atzīstam, tad vajadzētu gan pielikt visus spē-
kus, lai šos apstākļus grozītu. Mēs taču nevaram
apmierināties ar to vien, ka konstatējam, ka mums
lauksaimniecība ir tik bēdīgā, tik neapmierinošā stā-
voklī; ir jārauga kaut kas darīt, lai šie apstākļi gro-
zītos. Nevar apmierināties ar to vien, ka par to no-
skumst, bet jāmeklēīstie ceļi, pa kuriem kļūt ārā no
šī stāvokļa. Te nu jāsaka, ka rnusu valdība zināmā
mērā jau agrākos gados par to ir domājusi, ir radījusi
mums iestādes, kuru uzdevums ir gatavot tos lauk-
saimniecības darbiniekus, kuri lai pārgrozītu mūsu
lauksaimniecību, nestu svētību mūsu zemei. Mūsu
zemkopības ministrijā, lauksaimniecības departa-
mentā ir atsevišķa nozare — izglītības nodaļa, kuras
galvenās rūpēs ir gādāt par lauksaimniecības skolu
uzplaukšanu. Ja mēs iesim pa šo ceļu tu. priekšu, tad
mums izredzes nākotnē nemaz tik drūmas nav: ja
tikai šo ceļu mēs turpināsim un rosīgāki iesim pa
viņu uz priekšu, tad izredzes ir diezgan labas. Palū-
kosim nu, kāds tad ir lauksaimniecības skolu stāvok-
lis. Viņš pašreiz ir tāds, ka mums ir 3 vispārējas
lauksaimniecības vidusskolas, 1 kultur-techniska vi-
dusskola, 1 piensaimniecības un lopkopības vidus-
skola, 1 dārzkopības skola, 1 zivkopības skola, 1 biš-
kopības skola, 3 mājturības skolas un 30 lauksaim-
niecības divgadējas ziemas skolas; tā tad pavisam
kopā 41 lauksaimniecības mācības iestāde, ieskaitot

i

ari atsevišķo speciato nozaru mācības iestādes. Šinī
apskatā neietilpst mūsu lauksaimniecības augstākā
mācības iestāde — lauksaimniecības fakultāte pie
Latvijas universitātes,kas nav zemkopības ministri-
jas pārziņā. Pirms kara Latvijas teritorijā, kamēr
viņa vēl bij Krievijas province, mums darbojās pavi-
sam tikai 6 lauksaimniecības skolas; tās bij: 4 klasī-
gā lauksaimniecības skola Jelgavā, Priekuļu 3 klasī-
ga lauksaimniecības skola, Bulduru dārzkopības sko-
la un 3 lauksaimniecības divgadējas tautskolas: Rū-
jienā, Tirzā un Krustpilī. Pēdējās 4 skolas pa kara
laiku savu darbību bija pārtraukušas, tā kā Latvijas
proklamēšanas laikā, 1918. gadā, 18.novembrī,mums
bija tikai 2 lauksaimniecības mācības iestādes — Jel-
gavas skola, kura tai laikā bija evakuēta uz Rēzekni
un tikko bija pārvadījusies atpakaļ, un Priekuļu lauk-
saimniecības skola, kas visu laiku bija darbojusies
uz vietas. Bulduru dārzkopības skola bija tajā laikā
likvidēta, pārtraukusi savu darbību, 1915. gadā viņas
darbinieki evakuējās. Minētās 3 lauksaimniecības
tautskolas ari bija savu darbību pārtraukušas. No
visam šīm 41 skolām, kas tagad mūsu zemē ir, dar-
bojas priekš kara, kā sacīju, pavisam 6 mācības ie-
stādes. No viņām pelna sevišķu ievērību īstenībā
divas t. i. Jelgavas lauksaimniecības skola, kura di-
bināta 1908. gadā un jau pagājušā gadā bij izlaidusi
420 audzēkņus, kas nobeiguši kursu, un tālāk Prieku-
ļu skola, kura dibināta 1911. gadā. Man gan skaitļu
par to, cik tur kursu nobeiguši, nav pie rokas, bet
acīm redzot ari no viņas ir labs skaits tādu, kas šo
skolu beiguši. Tā tad jāatzīst,ka šīs skolas ir atstā-
jušas ievērojamas pēdas pie mūsu lauksaimniecības
attīstības, sevišķi'mūsu lauksaimniecības skolu at-
tīstības jautājumātad, kad mūsu tagadējā valsts sāka
darboties. Kad mūsu valsts saimniecība sāka iekļūt
normālās dzīves sliedēs, sāka ari domāt par lauk-
saimniecības skolu dibināšanu. Tad šīs abas skolas
noderēja zināmā mērā par kodolu, ap kuru grupējās
viss šo skolu attīstības jautājums. Par lauksaimnie-
cības skolu attīstību Latvijas valsts sāka vairāk rū-
rūpēties tikai 1920. gadā, jo 1919. gadā vēl nevarēja
domāt par skolu dzīves atjaunošanu, vienkārši aiz tā
iemesla, ka tad bija jātiek galā ar ārējiem ienaidnie-
kiem, bermondtiešiem un lieliniekiem. Bet 1920. ga-
dā jau sāka dibināt pirmās lauksaimniecības skolas.
Pirmā nodibinājās Latgales lauksaimniecības vidus-
skola, tālāk Rīgas kultur-techniskā vidusskola; at-
jaunojaBulduru dārzkopības skolu, 3 jau agrāk mi-
nētas divgadējas lauksaimniecības skolas un bez tam
nodibināja 4 jaunas tāda pat tipa skolas. Nākošais,
1921. gads mums uzrāda, ka tiek nodibinātas 5 jaunas
divgadējas lauksaimniecības skolas. Bet abi šie gadi
ir ļoti grūti un smagi lauksaimniecības skolu attīstībā.
Tas tādēļ, ka līdzekļi, kurus valsts deva un varēja
dot, bij ļoti niecīgi. 1920./21. budžeta gadā zemākām
lauksaimniecības skolām valsts izsniedza 6.460 latu,
nākošā gadā gan vairāk — 25.240 latu. Tās tomēr ir
tādas sumas, kas ir ļoti niecīgas lauksaimniecības
skolu attīstībai. Tāpēc mēs ari drīzi redzējām sekas,
kas no ta radās. Izsniegtie līdzekļi bij domāti vienīgi
skolotāju atalgošanai, iekārtas iegādāšanai tikko di-
binātam ^ skolām nebij ne kapeikas. Ari pašu šo sko-
lu dibināšana no ārienes ņemot, nebij nekāda ieprie-
cinošā, jo telpaskurās skolas novietojās, pa lielākai
daļai bij nepiemērotas, slikti remontētas, cauriem lo-
giem un durvīm, ta kā skolniekiem bij grūti tanīs uz-
turēties. Klāt vel nāca tas apstāklis, ka nebij naudas
mācības līdzekļu iegādāšanai. Tas viss izskaidroja
šo skolu grūto stāvokli. Tādēļ ari drīz vien bij re-
dzamas sliktas sekas. Tas bij tādas, ka skolnieku
skaits šinīs skolās ārkārtīgi krita. No sākuma
1920./21. mācības gadā bij caurmērā uz jaundibinā-
tam divgadejam skolām 23—24 skolnieki — pavisam
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kopā pa 9 skolām skolēnu kopskaits bij 211. Nākošā
gadā tas nokrita uz 12—13 skolēniem caurmērā. Šo
grūto apstākļu tālākās sekas bij tās, ka lauksaimnie-
cības departamentam 1921. gadā bij jāslēdz 3 divga-
dējas lauksaimniecības skolas. Kad jāslēdz skolas,
kas tikko atvērtas, tad viegli iedomāties, ko tas īste-
nībā nozīmē priekš lauksaimniecības attīstības jau-
tājuma. Šie sliktie skolu apstākļi, kādos tās atradās,
lielā mērā padarīja vēl ļaunāku to stāvokli, kas vēl
līdz šim uzskatāms par raksturīgu pirekš mūsu jau-
natnes: pastāv cenšanās apmeklēt visas citas sko-
las, bet tikai ne lauksaimniecības un citas arodu sko-
las. Tā kā apstākļi bija tik ļauni šajās skolās, tad tas
vēl zināmā mērā šo ļaunumu mūsu lauksaimniecības
masās pastiprināja. Zināms lūzums lauksaimniecī-
bas skolu attīstībā ir atzīmējams 1922. gadā, kad Sat-
versmes Sapulce atvēlēja divgadīgo lauksaimniecī-
bas skolu pabalstam 160.000 latu, kas deva iespēju
atvērt 10 jaunas skolas un tās, kuras agrāk atvērtas,
apgādāt ar mācības līdzekļiem, atvēlot šim nolūkam
katrai skolai pusotra tūkstoša latu, bet pirmiekārtai
2000 latu. Caur to skolas iekļuva labākos apstākļos,
jo nu jau varēja kaut ko darīt, lai skola būtu pieņē-
mīgāka, lai pievilktu vairāk skolniekus, lai radītu pa-
tīkamu un ražīgāku mācības gaitu. Bet sabojātā uz-
ticība, kas pret šīm skolām bija pieņēmusies, tā uz
reizi nebija izlabojama. 1922. gadā skolnieku skaits
mazliet pacēlās, bet ir tomēr niecīgs caurmērā 17
līdz 18 skolnieku uz skolu. 1923. gadā apstākļi labo-
jas. Tas ir tamdēļ, ka skolas bija labāki nostādītas.
Tagad caurmērā skolnieku skaits šajās skolās ir no
33—34 skolnieku. Vēl varētu atzīmēt, ka tajā gadā
nodibināja Smiltenes vidējo piensaimniecības un lop-
kopības skolu un Kaucmindes mājturības semināru.
Pēdējam budžeta komisija tomēr līdzekļus vēlāk no-
strīpoja un tas valsts līdzekļus diemžēl nedabūja. No
visām jaundibinātām vidusskolām, skolnieku skaita
ziņā vislabāk ir gājis Rīgas kultur-techniskai skolai.
Še skolnieku ieplūdums bija stipri liels un uz reizi
padarīja šo skolu, no šī viedokļa, par dzīves spējīgu.
Grūti gāja Latgales lauksaimniecības vidusskolai pir-
mos divos gados, Pirmā gadā skolā bija 15 skolnieku,
otrā gadā 35 skolnieki, bet 1923./24. gadā jau 82 skol-
nieki. Mazais skolēnu skaits ir stiprā mērā labojies
un vispārīgi, man jāsaka, šo skolu attīstība ir gājusi
uz priekšu. Minētās 3 vidējās skolas tiek uzturētas
ar valsts līdzekļiem pilnos apmēros. Budžeta komi-
sija, sevišķi pagājušā gadā, nostājās uz tāda viedokļa,
ka šīs skolas nepelna, ka viņām lielākus līdzekļus at-
ļauj, jo patiesībā iznākot tā, ka viens skolnieks šais
lauksaimniecības skolās izmaksā ļoti lielas sumas no
valsts puses. Tika aprēķināts, ka tas izmaksājot gan-
drīz ap 100.000 rubļu. Man uz to jāsaka, ka šāds ap-
rēķins ir pārspīlēts, tomēr savā ziņā pamatu šādiem
aprēķiniem, šādiem iebildumiem mēs gluži noliegt
nevaram. Savādi tomēr ir, ka šis mazais skolēnu
skaits, kurš tagad ir stipri grozījies, dubultojies, vēl
šogad tiek paturēts vērā. Viens no budžeta komisijas
locekļiem, Korecka kungs, konstatēja, pie izglītības
ministrijas budžeta pārspriešanas, ka viens augst-
skolas absolvents iznākot lētāk, nekā viens lauksaim-
niecības skolas skolnieks. Ja nemaldos, tad apmēram
šādabija Korecka kunga piezīme. Man uz to jāsaka,
ka Korecka kungs nav iedziļinājies lietas tagadējos
apstākļos. Ja mēs paskatāmies tuvāk, ja iedziļinājā-
mies šais apstākļos, tad redzam pavisam citādāku
ainu. Loti nožēlojami ir tas, ka budžeta komisijas
loceklis ir tik maz iedziļinājies apstākļos un tādēļ
saprotams ari tas, ka viņš nodod tik greizu sprie-
dumu. Ja vispārīgi mūsu skolu jautājumu aplūkojam
no skaitliskās puses, tad varētu sacīt, ka skaitļi nav
tik bēdīgi. Nevaru vis teikt, ka mēs esam šai jautā-
jumā nonākuši jau kalna galā, jo lauksaimniecības

skolu varētu vairāk būt Latvijā, bet ari tagadējais
skaits — 41, tas jau ir tāds, ar kuru varētu pagaidām
apmierināties. Gluži citu ko mēs redzam tad, jamēs
ieskatāmies šo skolu iekārtā. Tad ir jāsaka, ka
iekārta, šo skolu apgādība ar mācības līdzekļiem ir
ļoti trūcīga. Ja mums gadās uzņemt lauksaimniecī-
bas skolā kādu ārzemes ekskursantu, no tādām pa-
šām mācības iestādēm, kurš grib redzēt, kā pie mums
tā lieta nostādīta, tad jāsaka, ka lauksaimniecības
skolas darbiniekiem ir tiešām kauns rādīt, kas mums
ir, rādīt viņam mūsu defektus; nevaru iedomāties,
kur vēl citur būtu lauksaimniecības skolu apgādī-
bas lieta tik slikti nostādīta kā pie mums. Ari mūsu
visvecākās skolas ir stipri cietušas no kara apstā-
kļiem, agrāk iegādātie mācības līdzekļi pa lielākai
daļai ir gājuši bojā. Ja nu nav iespējas mācības
līdzekļus papildināt tad viegli iedomāties, kādu ie-
spaidu tas atstāj uz ārzemnieku lauksaimniecības
skolu speciālistu, kad viņš redz, cik viss trūcīgi pie
mums, — kur mēs esam tipiska lauksaimniecības
valsts, — cik maz mēs esam parūpējušies par šo
skolu apstākļu nokārtošanu. Tādēļ liekas, ka mūsu
tiešais pienākums ir šinī ziņā kaut ko darīt. Jāsaka,
ka nemaz tik grūta tā lieta nav, ja mēs, nemaz neru-
nājot par miljonu lielām sumām, samērā niecīgās
sumas atvēlam ,tad mācības līdzekļu lietu mēs varam
ātri uzlabot; bet tad ari vajaga līdzekļus atļaut. To-
mēr jāsaka, ar dziļu nožēlošanu, ka lauksaimniecības
skolām attiecībā uz valsts līdzekļu izsniegšanu nav
draugu un pat nav tur, kur viņiem vajadzēja būt,
t. i. zemkopības ministrijā. Kā piemēru minēšu Jel-
gavas lauksaimniecības vidusskolu. Tai bij pagājušā
gada budžeta komisijā atvēlēti 3.000 latu paralēlās
klases atvēršanai, bet tā kā "šī suma bij par mazu pa-
ralēlas klases atvēršanai, kur bij vajadzīgi vismaz
tuvu pie 5000 latu, tad pedagoģiskā padome griezās
pie zemkopības ministra kunga ar lūgumu, lai šos
3000 latu atļautu izlietot skolas mācības līdzekļu ie-
gādāšanai. Pēc budžeta likuma 24..panta viņam ii
pilnīga tiesība to darīt Bet ministra kungs to tomēi
neizpildīja, gan personīgi solīja vairākas reizes —
bus labi, izdarīšu, bet galu galā iznāca tā, ka līdzekļi,
kuri bij izdoti_šimnolūkam, uz personīgu apsolījumu
pamata, bus jāmaksā valsts kasei atpakaļ. Tā ir no-
žēlojama vienaldzība pret lauksaimniecības skolu va-
jadzībām. Vismazāk to varētu sagaidīt no zemko-
pības resora vadītāja. Bet tas nav vienīgais gadī-
jums, kur jauksaimniecības skolu vajadzību jautā-
jums atdūrās uz nelabvēļiem. Es jums aprādīšu īsu-
ma, kāds liktenis ir bijis vispārējam lauksaimniecī-
bas skolu budžetam, kamēr viņš ir tagad nokļuvis
līdz Saeimai. Visas lauksaimniecības mācības iestā-
des kopā pieprasījušas 690.000 latu. Jāsaka, ka šī
suma nav pārspīlēta. Tā ir sastādīta no attiecīgiem
darbiniekiem, kuri iebaidīti ar to, ka viņu vajadzības
netiek labprāt ievērotas. Prasības ir mēreni uzstā-
dītas. Vispirms no šīs sumas, apmēram 10%, nostrī-
poja lauksaimniecības departaments. No tā visma-
zāk varēja to sagaidīt. Ja departaments ko strīpo,
tad vismazāk iemesla bija strīpot skolu budžetā.

Lauksaimniecības departaments nostrīpojis 64.000
latu. Talak no turienes budžets aizgāja uz finansu
ministrijas budžeta komisiju. Tur, kā jau parasts,
visi budžeti tiek cirpti. To sevišķi nevar ņemt ļaunā,
jo šajā vieta ar budžeta sumām vairāk rīkojas kā
ar matemātiskiem uzdevumiem, mazāk skatās uz
īstenam vajadzībām. Bet tur samērā labvēlīgāk uz
šo jautājumu skattois, nostrīpoja 84.000 latu, kas gan
ir drusku vairāk ka lauksaimniecības departamentā
strīpota suma. To darīja varbūt tamdēļ, kad redzēja
lauksaimniecības departamenta nostrīpojumu. Bet
vissliktākais stāvoklis lauksaimniecības skolu bu-
džetam bijis Saeimas budžeta komisijā, kura no atli-
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kušās sumas nostrīpoja 155.000 latu jeb apmēram
30%. Šādu rīcību, tik negaidīti lielus strīpojumus ir
grūti saprast, kādēļ _ taisni budžeta komisija uz šo
Jautājumu tik nelabvēlīgi skatījusies. Es nevaru to
citādi izskaidrot, ka te ir vainojama zemkopības mi-
nistrija, ka viņa nav pietiekoši rosīga bijusi, lai bu-
džeta komisijas locekļu domas šinī ziņa grozītu.
Pazīstama lieta ir, ka vararbudžeta komisijas loce-
kļiem vest sarunas un zināmā mērā viņus pārliecināt
Bet te, acīm redzot, no zemkopības ministrijas maz
kas darīts, jo janostrīpoti 155.000 latu, tad te ir re-
dzama pilnīgi naidīga, pareizi neizprasta izturēšanas
pret šo jautājumu. Augsti godātie kungi! Ja nu
mēs tagad apskatāmies, kas ir palicis no šiem 690.000
latu, kurus skolu darbinieki bija uzskatījuši par to
sumu, kura skolu sekmīgai darbībai vajadzīga, viņa
strīpota uz pusi, atstājot tikai 343.000 latu, tad grūti
iedomāties, kādu svētību atvēlētā suma varēs lauk-
saimniecības skolu lietā nest. Ir grūti iedomāties,
ka lauksaimniecības skolas varēs normāli darboties.
Tagad es lūgšu augstā nama locekļus mazliet vēl pa-
ciesties un salīdzināt šo sumu, kas atvēlēta visām
lauksaimniecības skolām, ar citām sumām, kas figurē
mūsu budžetā. Piemēram minoritatu skolu skolo-
tājiem ir'nolemti apmēram 400.000 latu, tā tad vai-
rāk nekā visām lauksaimniecības skolām kopā. Es
negribu sacīt, ka minoritatu skolām būtu par daudz
dots, bet aplami ir lietu nostādīt tā, it kā pēdējais
jautājums valstij būtu svarīgāks nekā lauksaimniecī-
bas skolu jautājums. Tālāk viens cits salīdzinājums
— nacionālai operai un nacionālajam teātrim no
valsts nolemts piemaksāt 410.000 latu; ja vēl pie-
skaita citas teātru, piemaksas, kas nāk no citiem
avotiem, neskaitot Kultūras fondu, tad mēs dabūjam
ap 600.000 latu šīs mākslas pabalstīšanai. Sakāt,
kungi, vai mēs varam uzskatīt, ka šinī ziņā mums
reprezentēšanās ir vairāk no svara, nekā mūsu lauk-
saimniecības skolas? Es nebūt neesmu pret to, ka
šīs mākslas iestādes pabalsta, un es saprotu, ka
mums, kā kultūras tautai, satiekoties ar citām kul-
tūras tautām, vajaga sevi reprezentēt ar šīm māk-
slām, vajaga mākslu nostādīt zināmā augstumā; bet
man liekas, ka vēl vairāk mums vajaga reprezentē-
ties ar mūsu lauksaimniecību, ar mūsu lauksaimnie-
cības kultūru, jo visi mūs atzīst par lauksaimniecības
zemi. Kas tad lauksaimniecisko kultūru labāki var
reprezentēt, ja ne viņas labi nostādītā lauksaimnie-
ciskā izglītība? Tālāk es atļaušos vēl vienu salīdzi-
nājumu. Izglītības ministrijas arodu skolām skolo-
tāju algām paredzēts 844.000 latu; tas ir apmēram
21U reizes vairāk, nekā visām lauksaimniecības sko-
lām kopā. Tālāk šīm skolām mācības līdzekļiem pie-
šķirts 100.000 latu, stipendijām 39.000. Es nebūt ne-
gribu sacīt, ka tas būtu slikts darbs, jaatvēlam arodu
skolām šādus līdzekļus. Šīs arodu skolas, bez šau-
bām, ir ļoti svētīgas, bet te samērs ir nepareizs; ir
nepareizi tas, ja uzskatām, ka šis skolas ir svarī-
gākas nekā lauksaimniecības skolas, ja te dod divas
un trīs reizes vairāk līdzekļu nekā visām lauksaim-
niecības skolām kopā. Te katrā ziņā slēpjas nepa-
reizība. Es gribētu to lietu izskaidrot tā, ka acīm
redzot izglītības ministrs ir pratis ar budžeta komi-
siju labāki tikt galā, ir pratis labāki viņai pierādīt
savas vajadzības nekā zemkopības ministrs. Tālāk
es gribētu vērst jūsu uzmanību uz vēl vienu jautā-
jumu. Budžeta komisija ir taisījusi principielu lēmu-
mu, ka izsniegt līdzekļus no valsts lauksaimniecības
skolām tikai skolotāju atalgošanai. Mācības līdze-
kļiem un citiem izdevumiem, kādi līdz šim bija pa-
redzēti, pabalstu vienkārši strīpoja. Taisnība gan,
ka šis lēmums attiecas uz privātu organizāciju sko-
lām, ne uzvalsts skolām. Bet, kungi, mums taču
jāpatur vēra, ka no visām lauksaimniecības skolām

35 ir privātu organizāciju skolas un tikai 6 ir valsts
skolas. Ko tas nozīmē, ja mēs ar vieglu roku taisām
tādu lēmumu, attiecībā uz pēdējām skolām, ka prin-
cipā neizsniegt vairāk nekā, kā tikai skolotāju al-
gām? Tas nozīmē vispārīgi lauksaimniecības skolu
stāvokli padarīt ārkārtīgi grūtu. Ir taču pavisam ne-
dibināti, ja mēs varbūt tulkotu to lietu ta, ka visam
privātām skolām nav vajadzīgi pabalsti, bet šīm 6
valsts skolām pabalsti būtu vajadzīgi. Nav ne ar ko
aprādāms, ka valsts lauksaimniecības skolas būtu
derīgākas mūsu valstij, nekā privātās skolas. īste-
nībā nav it nekādas starpības starp šīm skolām. Vi-
sas viņas stāv zemkopības ministrijas lauksaimnie-
cības departamenta pārziņā, visas viņas grib sasniegt
vienu mērķi, t i. tos pašus darbiniekus audzināt
priekšLatvijas. Nav nekādas starpības starp privāto
skolu un valsts skolu audzēkņiem, un nebūt nevaram
sacīt, ka no privātām skolām viņi iznāktu sliktāki,
nekā no valsts skolām. Pavisam otrādi gribētos sa-
cīt, jo privātās skolas ir pierādījušas jau, ko viņas
var, bet valsts skolām tas vēl jāpierāda. Tā kā, man
liekas, tas ir nepareizs lēmums no budžeta komisijas
puses, kurš katrā ziņā būtu revidējams. Es gribētu
tādēļ augsto namu lūgt, lai katrā ziņā pie līdzekļu
atvēlēšanas atminētu to, ka privātām lauksaimnie-
cības skolām ir vajadzīgi mācības līdzekļi. Jāsaka,
ka šī prasība ir ļoti svarīga. Es gribētu aizrādīt uz
to, ka Felsberga kungs, pie izglītības ministrijas bu-
džeta debatēm, starp citu sacīja, ka mācības līdzekļu
iegādāšana maksā ļoti daudz naudas. Viņš
sacīja, ka viena paša fizikālā kabineta apgādāšanai
augstskolā ir vajadzīgs 100 miljonu. Protama lieta,
mēs par tādām sumām nesapņojam. Tādēļ, pēc ma-
nām domām, ir nepieciešami, ka Saeima skatās uz
šo citādi, nekā budžeta komisija to ir lēmusi, un, kaut
gan ne lielus līdzekļus, tomēr tos atvēlētu. Tālāk es
gribētu lūgt augsto namu nepieiet pie šī jautājuma
izšķiršanas ar parasto politisko partiju mērauklu, bet
uzskatīt to par tādu jautājumu, kas ir derīgs visām
politiskām partijām. (Starpsauciens pa kreisi.) Es
runāju tikai par lauksaimniecības skolām. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Tā ir jūsu darīšana, es runāju
tikai par lauksaimniecības skolām. Es jums, kungi,
gribu aizrādīt, ka taisni Bīlmaņa kungs bija tas, kas
to pārmeta, ka daudzas grupas pie budžeta sumu at-
vēlēšanas ievēro tikai savas šaurās grupu intereses,
un tāpēc gribu cerēt, ka jūs to atminēsiet tagad pie
šī jautājuma izšķiršanas. Tādēļ es lūdzu augsto
namu, pie šī budžeta pieņemšanas papildināt zem-
kopības ministrijas kārtējo budžetu tek. Nr. 245
§ 16, ņemot līdzekļus no kārtējo ieņēmumu tek. Nr.
143, to par 44.000 latu palielinot, vispirms divi vi-
dējām lauksaimniecības skolām, Jelgavā un Prie-
kuļos, mācības līdzekļiem un komandējumiem katrai
pa 5000 latu, kopā 10.000 latu, un 34 zemākām lauk-
saimniecības un speciālo nozaru skolām, tiem pa-
šiem mērķiem, katrai 1000 latu, kopā 34.000 latu;
pavisam kopā tas būtu 44.000 latu. Pie tam es gribu
aizrādīt, ka šie līdzekļi nav prasīti valsts skolām, jo
tām budžeta komisija līdzekļus jau ir atļāvusi. Lū-
dzu šo papildinājumu pieņemt. Pie tam atļaujos aiz-
rādīt, ka šī suma ir ļoti niecīga, bet ievērojot to, ka
es negribu traucēt valsts budžeta sabalansēšanu, es
apmierinājos ar šādas samērā niecīgas sumas pie-
prasījumu. O

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim. "'.
.]. Rūdzis (sociāldemokrāts): Augstais nams!,/

Piedaloties pie zemkopības ministrijas budžeta vis-
pārējām debatēm, es vispirms gribu atzīmēt, ka nav
mans nolūks iztirzātzemkopības ministrijas budžeta
konkrētās sumas, kā ari ievadīt plašas principielas
debates par mūsu dominējošo agrāro politiku. Mans
nolūks ir šodien turēties cieši praktiskas agrarpoli-
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tikās rāmjos, lai tādā veidā apgaismotu un noskai-
drotu vienu otru nevēlamu parādību, kas notiek mūsu
zemkopības resorā, kā ari vispār mūsu lauksaimnie-
cībā. Vispirms man ir jākonstatē ar gandarījumu,
pretī Lindiņa kunga apgalvojumam, ka mūsu agrār-
reforma iet normālu gaitu, tas ir nenoliedzami. Ja
reiz 1921)22. gadā tika iedalīts daudz lielāks skaits
jaunsaimniecību, nekā iedalīts 1923. gadā, tad tas ir
pierādījums, ka lielie zemes ierīcības darbi ir jau
aiz muguras un ka mums šogad un nākamos gados
vajadzēs agrārreformas izvešanu, jatā varētu teikt,
tikai noslīpēt. Caur to izskaidrojas ari tas fakts,
ka pagājušā gadā jaunsaimniecības ir iedalītas mazāk
nekā 1921122. gadā. Pastrīpojot to,_ par ko šeit ru-
nāja Nonāca kungs, ka senātam nākoties izspriest
ļoti savādas lietas, kuras ienākušas tai laikā, kad
mūsu zemkopības lietas pārzināja Lindiņa kungs,
man jāpievieno Vēl klāt, ka vēl viens nelaimīgs man-
tojums ir palicis, un proti, mazvērtīgas jaunsaimnie-
cības. Tai laikā agrareforma tika steigta un šai lielā
steigā tika ari purvi sadalīti jausaimniecībās. Tādā
kārtā tika iedalītas jaunsaimniecības, kuras faktiski
nebija dzīves spējīgas un kurām nebūs iespējams
eksistēt. Ari šis nelaimīgais no Lindiņa kunga at-
stātais 'mantojums mums nākamos gados būs jālik-
vidē, jo tas traucē agrārreformas normālo attīstības
gaitu. Kaut gan agrārreformas izvešana pagājušā
gadā un ari šogad iet normālu gaitu, tad tomēr novē-
rojams viens otrs traucējums, ir pielaistas dažas lie-
lākas kļūdas. Kā viens no tādiem kauna traipiem
zemes ierīcības komitejas darbā ir Višgorodas lieta.
Uz Krievijas robežām kādā Latgales pagastā notiek
tādas lietas pie zemes piešķiršanas, kādas diezin vai
citur kur Latvijā varēsim atrast pie agrārreformas
izvešanas. Es negribu tuvāk apstāties pie šīs lietas,
šo lietu labi pārzin Saeimas peticijas komisijas locek-
ļi un ar šo lietu bija spiesta nodarboties centrālā
zemes ierīcības komiteja un agrarkomisija. (Starp-
sauciens.) Jā, Rudzīša kungs, šo Višgorodas lietu
savārīja Jūsu Latgales vēlēšanu apgabala kandidāts
Petrovs, bet es negribu par to tuvāk šeit runāt.
Agrārā reforma ir pārveidojusi visu mūsu agrāro
iekārtu uz laukiem. Mēs esam pārgājuši no lielsaim-
niecībām uz sīksaimniecībām un tādā kārtā radījuši
daudz maz normālākus apstākļus mūsu lauku dzīvē.
Tomēr Kurzemē un Vidzemē (nerunāšu par Latgali
pašlaik, par to runāšu vēlāk), ir vēl vesela kategorija
slkzemnieku, kuru stāvoklis vēl nav nokārtots un
nav nokārtots taisni uz agrārās reformas likuma pa-
mata. Šādu sīkzemnieku ir diezgan daudz, it īpaši
Kurzemē, kuru tur ir vairāk kā 1000 saimniecības.
Šie sīkzemnieki savas saimniecības ieguvuši 20—30
gadus atpakaļ un nodarbojas uz sava nelielā zemes
stūrīša vai nu kā amatnieki, vai ar ko citu, bet ari
lielā mērā ar lauksaimniecību. Savu eksistenci viņi
smeļ no kopējās lopu ganīšanas un šīs kopganības ari
dod iespēju pastāvēt šīm sīksaimniecībām un dod
viņu īpašniekiem iespēju dzīvot. Tagad, kad sakarā
ar agrārās reformas izvešanu, ir iestājies īsts dalī-
šanas drudzis, tad ari kopganību lielākie saimnieki
cenšas panākt šo kopganību sadalīšanu. Šo kopga-
nību izdalīšanas lietā būtu sakāms ari Saeimai savs
vārds. No sīksaimnieku aprindām nāk žēlošanās, ka
ja kopganības tiks sadalītas pēc agrākās domeņu
valdes izpirkšanas aktos atzīmētās kopplatības, tad
šīm vairāk kā 1000 saimniecībām būs galīgi jāizput
Saeimas agrarpolitikas komisijā ir ienākuši ap 10
lūgumi no vairākiem Kurzemes pagastiem. Daži no
tiem ir ari no Vidzemes, mazākā mērā no Zemgales,
bet visvairāk no Kurzemes. Sociāldemokrātiskā
frakcija, nākdama palīgā šiem sīkzemniekiem, iesnie-
dza savu likumprojektu par kopganību taisnīgu sa-
dalīšanu, pēc kuras kopganības netiktu vis sadalītas

pēc izpirkšanas dokumentiem, bet gan vienlīdzīgās
daļās uz saimniecību lietotāju skaita. Saeimas agrar-
politikas komisijā šis mūsu iesniegtais likumprojekts
tika noraidīts pret mūsu balsīm, sākot ar mazinie-
kiem un beidzot ar galējo labo spārnu. (Sauciens pa
labi: «Buševics ari balsoja pret!") Buševics bal-
soja par mūsu likumprojektu (starpsaucieni). Šī no-
balsošana par likumprojektu rāda, ka sīkzemnieku
liktenis neinteresē mūsu Saeimas vairākumu, ne-
skatoties uz to, ka šie sīkzemnieki ir griezušies pie
Saeimas ar ļoti daudziem lūgumiem. Es atļaušos
dažus no šiem lūgumiem nolasīt. Kā sarkans pave-
diens šiem lūgumrakstiem velkas cauri sīkzemnieku
neapšaubāmā ticība uz Latvijas likumdošanas ie-
stādi, uz Saeimu, ka tā sapratīs viņu stāvokli un
nāks palīgā. Viņi raksta: «Mūsu zemes platība sa-
stāv no 3—10 pūrvietām ieskaitot ari kopganības un
pļavas pienākušo daļu. Nav mums iespējams savus
nedaudzos lopiņus izturēt uz tik mazu zemes platību
un tie ir vienīgie priekš mūsu dzīves eksistēšanas.
Ja neatrodam kādu izeju, tad esam spiesti to mazo
skaitu vēl samazināt, un tā varam nonākt bezdarb-
nieku rindās." To raksta sīkzemnieki no Nicas pa-
gasta. Šie paši sīkzemnieki tālāk lūdz: «Lūdzam
kopganības izdalīt vienlīdzīgās daļās starp vecsaim-
niekiem un sīkzemniekiem..." Viņi raksta: «Mēs
esam ar mieru maksāt pēc agrārās reformas likumā
paredzētās takses." Tie paši sīkzemnieki, tikai no
cita pagasta, no Pērkones pagasta, konstatē to pašu
faktu, ka ja pie viņiem kopganības netiktu sadalītas
tādās daļās, kas ļautu viņu saimniecībām tālāk eksi-
stēt, tad ari viņi paredz savu izputēšanu. To pašu
konstatē no Rucavas pagasta sīkzemnieki, to pašu
ziņo no leišmales. Atbilde uz šiem lūgumiem ir Sa-
eimas vairākuma atbilde, ka sīkzemnieku prasības
netiks ievērotas; viņas tiek noraidītas. Motivē ar to,
ka vecsaimniekiem nebūšot pa prātam, ka esot jā-
sargā vecsaimnieku zemes, lai ari put vairāk kā
1000 sīkzemnieku. Bet ir jāsaka, ka starp vecsaim-
niekiem ir ari personas, kuras labāk pārredz stāvokli
un ir gatavas uz kompromisiem, lai sīkzemnieku stā-
vokli atvieglotu. Man ir iesniegts viens lūgum-
raksts no Rucavas pagasta vecsaimniekiem, kurš
skan sekosi: «Mēs, apakšā parakstījušies vecsaim-
nieki, griežamies pie jums ar lūgumu, izstrādāt pēc
iespējas jo_drīzi likumprojektu, lai kopganības tiktu
sadalītas tā, ka sīkzemniekiem būtu iespējams eksi-
stēt. Ja sadala pēc izpirkšanas aktiem, tad sīkzem-
nieki izputēs, kā par piemēru Kaķišķes un Meirišķes
apvidos." To raksta daži vecsaimnieki, kuriem šinī
ziņa butu jāzaudē, bet viņi saprot sīkzemnieku stā-
vokli un viņi ir ar mieru nākt sīkzemniekiem palīgā,
bet negrib atzīt tika mūsu Saeimas vairākums, kā
esjau teicu, no maziniekiem līdz galējam labam
snarnam. Kādreiz viens centra ļoti rosīgs deputāts
apbraukāja vairākus pagastus, sīki un plaši iepazinās
ar sīkzemnieku stāvokli, bij viņiem apsolījies nākt
visur talkā, bij pat solījis, ka zināmā mērā varēšot
pat piedabūt centru tādā veidā, ka sīkzemnieku stā-
voklis tiktu nodrošināts. Bet pēc tam, kad agrar-
politikas komisija bija taisījusi savu lēmumu, kur
centrs, labais spārns, neizņemot pat maziniekus, bija
izteikušies noraidoši pret šo likumprojektu, tad mēs
redzam, ka ari tas deputāts ir aizmirsis sīkzemniekus
un beidzamā laikā nodevies plašiem sūnu izmanto-
šanas projektiem. Pirmais posms — sīksaimniecību
nodrošināšanas lietā ir sists, bet ar to sīkzemnieki
un sociāldemokrātiskā frakcija neapmierināsies. Reiz
sīkzemnieki pirmā cīņas posmā ir sSsti, tad mēs mē-
ģināsimatrast veidu, kā šo sīkzemnieku stāvokli no-
drošinātu. Varbūt tas būs tas, lai blakus viņu saim-
niecībām tiktu pēc īstās tirgus vērtības atsavinātas
ar sevišķu likumu zemes un tādā kārtā viņu saimnie-
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čības tiktu palielinātas līdz 10pūrvietām. Vairāk viņi
nevēlas. Tas zīmējas uz sīkzemnieku stāvokli. Tā-
lāk es gribu pāris vārdus teikt par laukstrādnieku
stāvokli. Mūsu laukstrādnieku stāvoklis ir liela mēra
nenormāls. Caur to ari izskaidrojas tas fakts, ka
latviešu lauksaimniekiem ir grūti laukstrādniekus
dabūt, grūti tamdēļ, ka laukstrādnieki

^
no viņiem beg.

Bēg tamdēļ, ka uz laukiem valda vel neaprobežots
darba laiks, ļoti slikti sanitārie un higiēniskie apstā-
kļi dzīvokļu ziņā, tāpat ari nav ar sevišķu likumu
fiksētas minimālās darba algas, nav ievesta lauk-
strādnieku apdrošināšana. Tie ir tie iemesli, kapec
laukstrādnieki no laukiem aizplūst uz pilsētām. Ja
mēs ieskatāmies citās zemēs, kur ari šī parādība
diezgan lielā mērā redzama, kur ari novērojama aiz-
plūšana no laukiem uz pilsētām, tad ari tur aizplū-
šanas galvenie iemesli ir nenokārtotais dzīvokļu jau-
tājums, pārāk ilgais darba laiks, nepietiekoša lauk-
strādnieku apdrošināšana. Pateicoties šiem ieme-
sliem laukstrādnieki no laukiem aizplūst uz pilsētām.
Ja mēs gribam šo parādību paralizēt, tad vispirma
kārtā jācenšasuzlabot laukstrādnieku stāvokli. Bet
ko nu dara taisni tās aprindas, kuras visvairāk ie-
interesētas, lai laukstrādnieki neaizplūstu no laukiem
uz pilsētām, piemēram, mūsu zemnieku savienība.
Zemnieku savienība kādreiz uzstājusies savos kon-
gresos par labiem laucinieku dzīvokļiem. Nesen par
šiem laukstrādnieku dzīvokļiem tika runāts Saeimas
agrarpolitikas komisijā pie lauku būvniecības likuma
un ari šeit mēs, sociāldemokrāti, atradām par iespē-
jamu nākt pretim lauksaimniekiem laukstrādnieku
dzīvokļu izbūves ziņā. Mēs pat iesniedzām priekš-
likumu, ka lauksaimniekiem, ja viņi būvē laukstrād-
niekiem dzīvokļus, tiek doti pabalsti 25% apmēra no
ēku koka vērtības. Ari zemnieku savienībai šis pro-
jekts iepatikās, bet ne tik daudz aiz lielas cenšanās
padarīt laukstrādnieku stāvokli ciešamāku, bet gan
lai slēpjoties aiz laukstrādnieku muguras, izplestu
lielākus pabalstus citu lauksaimniecības ēku būvei.
Tāpēc piepina klāt šim priekšlikumam prasību, lai
pabalsti tiktu attiecināti ari pārējām vecsaimnjecību
būvēm. Tādā kārtā, spekulējot uz to, ka mes at-
balstīsim laukstrādnieku dzīvokļu izbūvķ zemnieku
savienība centās izraut pabalstus ari pārējo_ lauk-
saimniecības ēku būvei. Bet kad pabalsti pārējām
būvēm tika nostrīpoti, tad ari zemnieku savienība
nobalsoja pret laukstrādnieku dzīvokļu būvi. Tas
pierāda to, cik tāļu zemnieku savienība stāv par pa-
reizu un labu dzīvokļu izbūvi laukstrādniekiem. Tā-
pat laukstrādnieku apdrošināšana_ nav izvesta cik
necik jūtamā veidā. Pilsētas strādniekiem pastāv
apdrošināšanas likums, bet laukstrādniekiem tāda
likuma nav, un šeit man jāsakaka ja zemnieku sa-
vienība savu stāvokli attiecībā uz laukstrādnieku
apdrošināšanu negrozīs, tad laukstrādnieku aizplū-
šana uz pilsētām turpināsies joprojām, un nelīdzēs
nekādi strādnieku ievedumi no ārzemēm, ne no Lie-
tuvas, ne no Latgales. Agronomiskās palīdzības lauka
stāvoklis nav normāls. Tiek dibinātas daudzas un
dažādas centrāles, visas viņas plēšas savā starpa,
lai tādā kārtā izdabūtu no zemkopības ministrijas
pēc iespējas lielākus pabalstus agronomiskās palīdzī-
bas veicināšanai. Bet man jāsaka, ka agronomiskā
palīdzība atrodas nenormālā stāvoklī ari Latgalē.
Mums Latgalē pastāv Latgales lauksaimniecisko bie-
drību savienība. Šai savienībai kādreiz 2 gadus at-
pakaļ piemita lielā mērā politisks raksturs. Ja tagad
šai savienībai politiskais raksturs sāk zust, ja viņa
tagad sāk pāriet vairāk uz lietderības ievērošanu,
tad par to ir tikai jāpriecājas. Bet tanī pašā brīdī
citās Latgales saimnieciskās organizācijās sāk ie-
viesties politika. Nesen atpakaļ nodibinājās kāds
Latgales lauksaimnieku centrālais kooperativs. Šī
kooperatīva dibinātāji bija patiešām ļaudis, kuri
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necentās šinī pasākumā piesaistīt klāt kaut kādu po-
litiku. Bet vajadzēja pirmā dibināšanas sapulce sa-
nākt lielākam vairumam Trasuna kunga un kristīgo
piekritēju, lai tūliņ šis Latgales lauksaimnieku cen-
trālais kooperativs tiktu padarīts par politisku ie-
stādi, lai viņa nodaļas uz vietām Latgale ne tik
daudz nodarbotos ar saimniecisko darbību, bet lai
dzītu politiku taisni šo grupu rokā. Cilvēki, kas bija
stājušies pie šī kooperatīva nodibināšanas un izbū-
ves, tika nobīdīti pie malas, Viņu vietā nāca cilvēki
ar politiskiem nolūkiem un padarīja šo kooperatīvu
par tīri politisku iestādi. Tas pats beidzama laika
novērojams ari ar Latgales centrālo kraj-aizdevu sa-
biedrību. Ari tā tikusi dibināta no_ cilvekiem,_kuriem
nebija politisku mērķu. Bet pedeja laika kāda po-
litiska virziena priekšstāvji sak šinī Latgales cen-
trālā krāj-aizdevu sabiedrībā ienest politiku, cenšas
spiest ārā no turienes cilvēkus, kuri neveļas no-
darboties ar politiku. Tādā veida visiLatgales saim-
nieciskie pasākumi no vienas sienas līdz otrai sienai
tiek padarīti par politiskām iestādēm, viņos tiek dzīta
atklāta politika. Tas pats izskanēja ari no darba
partijas runātāja Rubuļa kunga, kurš it ka bažījas
par Višķu centru. Višķu centrs pieder šai Latgales
lauksaimnieku biedrību savienībai, kurai gan*pedeja
laikā, ir jākonstatē ar gandarījumu, politiskais rak-
sturs sāk zust un kura cenšas savā darbība vadīties
no saimnieciskiem un lietderības motiviem, ne tik
daudz vairs no politiskiem motiviem. Bet ari šinī
Višķu centrā saimniecība ir nogājusi ļoti zemu. Viņš
ir pat palicis par palamas vārdu starp zemniekiem
visā Latgalē. Kad uz šo Višķu centru izstiepusi roku
kāda kapitālistiska sabiedrība, tad nāk Rubuļa kungs
un norāda uz nepareizībām, Bet man jāsaka, ka nav
mans nolūks aizstāvēt akcijsabiedrību «Lini", kura
vēlas šo centru iegūt, bet tikai aizrādīt, ka valdībai
būtu reiz jāsper noteikti soļi, lai Višķu centrā, kas ir
tapis par palamu visiem latgaliešiem, saimniecība
reiz tiktu nostādīta pienācīgi. Sādžu zemju korobo-
rēšanas jautājumā Trasuna kungs nāca ar apgalvo-
jumiem,ka šis tik ļoti svarīgais likumprojekts priekš
Latgales zemniekiem, netiekot virzīts no vietas. Man
jāatbild Francim Trasuna kungam, ka viņš pats ir
viens no tiem, kuri visvairāk kavē šī likuma ātrāku
izdošanu. Agrarpolitikas komisijā taisni_ sociālde-
mokrātu priekšstāvjiem visu laiku bij jāvirza šis
likumprojekts uz priekšu, bet tiklīdz tas nonāca juri-
diskā komisijā un tiklīdz par referentu ievēlejaTra-
suna kungu — tagad, paldies Dievam, ir jau 6 mēneši,
bet mēs šo likumprojektu neredzam. Ja mēs to re-
dzēsim un varbūt apspriedīsim Saeimā šinī sesijā,
tad par to būs jāpateicas nevis Trasuna kungam,
bet Bachmaņa kungam. Tas pats irar likumu par
sādžu sadalīšanu viensētās. Pagājušā gadā pie bu-
džeta debatēm es iesniedzu priekšlikumu, lai šis li-
kumprojekts tiktu izstrādāts pēc iespējas ātrāk, lai
sādžu sadalīšana viensētās ņemtu normālāku gaitu.
Patlaban mēs strādājam pēc vecā Stolipina laika li-
kuma, bet šis Stolipina laika likums mūsu patreizē-
jiem apstākļiem vienā otrā gadījumā piemērojams
diezgan grūti. Šo likumu Latgale gaida jau veselu
gadu, bet vēl arvienu neko nav sagaidījusi. Likum-
projekts ir izstrādāts un atrodas jau labu laiku Lat-
gales zemes ierīcības daļā. Latgales priekšstāvjiem
nav nekāda griba interesēties par šo likumprojektu,
tādēļ tas nekust ne no vietas. Tāpat kā pagājušo
gadu, ari šogad man jāatgādina zemkopības ministra
kungam, lai visā drīzumā šis likumprojekts tiktu
iesniegts Saeimai, lai mēs to varētu pieņemt un lai
varētu sadalīt Latgales sādžas viensētās intensīvākā
tempā, nekā tas ir darīts līdz šim. Beidzot Latgalē
ir ļoti maz mašinu koplietošanas punktu un tie paši
koplietošanas punkti, kuri pastāv, nav nostādīti pie-
nācīgā augstumā. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija
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balsos par priekšlikumu, ka mašinu koplietošanas
punktiem Latgalē un artvisā pārējā Latvijā tiktu at-
vēlēts papildu kredits. Tas ir vajadzīgs tādēļ, ka Lat-
galē tiek sēta mazvērtīga sēkla, mašinas Latgales
sīkzemnieks nevar iegādāties, viņš tās var izlietot
tikai tad, ja viņu tuvumā atradīsies mašinu koplieto-
šanas punkts. Beidzot ļoti nenormālā stāvoklī at-
rodas Latgalē mežu lietas. Mežu lietas ir vissāpī-
gākā vieta priekš Latgales zemniekiem. Nav nevie-
nam noslēpums, ka mežu resora ierēdņi uz vietām
pēc sava ieskata šķiro Latgales zemniekus, kam būtu
meža materiāls jāsaņem. Lieta nonāk pat tik tāl, kā
tas ir konstatēts vairākās vietās, ka no mežu resora
ierēdņiem tiek piekopta kukuļošana, tiek ņemti ku-
kuļi un tikai tas, kas atrodas labās attiecībās ar vie-
tējiem mežziņiem, var cerēt uz mežu materiālu jo
drīzāku saņemšanu. Turpretim tas, kas_ neprot pie-
labināties mežziņiem, tiem nav ko domāt par mežu
materiāla saņemšanu uz 21. decembra likuma pa-
mata par būvkoku izsniegšanu. Pagājušā gadā no
vairākiem Latgales pagastiem nāca atkārtoti lūgumi:
«Mēs salstam nost, dodat mums malku." Tika sperti
soļi, pie mežu resora, bet neko pozitivu pagājušā
gadā nav izdevies panākt. Man no Varklāņu pagasta
zemniekiem ir ienācis raksts par Varklāņu mežzini
Kārli Feldmani, kur pievesti fakti, ka šis cilvēks pie-
kopj kukuļu ņemšanu. Tādu gadījumu, kādus šie
zemnieki konstatē Varklāņu mežniecībā, ir ļoti daudz,
tādi ir gandrīz visās mežniecībās un še mežu reso-
ram būtu jāsper visstingrākie soļi, lai mežu lietas
Latgalē tiktu reiz nokārtotas. Apmēram divus ga-
dus atpakaļ parādījās pirmās nacionalistiskās poli-
tikas lakstīgalas politiskā laukā, bet ar to nepietika
un kādu gadu atpakaļ ir ievadīta jauna veida nacio-
nālā politika zem nosaukuma nacionālā saimnieciskā
politika. Šī politika tiek darīta galvenā kārtā Latgalē.
Mūsu pilsonība aizstāv svēto privātīpašuma prin-
cipu. Šī svētā privātā īpašuma vārdā tiek attaisno-
tas vislielākās neģēlības pret strādniecību, bet tik-
līdz pilsonībai ir vajadzīgs stiprināt savu iespaidu,
vairot savas bagātības uz cittautībnieku pilsoņu rē-
ķina, tad ari še svētais privātīpašuma princips tiek
pagrūsts pagrīdē. Šīs nacionālās saimnieciskās po-
litikas vārdā tiek izdarīta vasarnīcu piešķiršana Rī-
gas jūrmalā, šīs nacionālās saimnieciskās politikas
vārdā Latgales pierobežas zemniekiem tiek laupī-
tas tās zemes, uz kurām viņiem bija tiesības preten-
dēt un tās tiek nodotas citiem cilvēkiem. Šī kolo-
nizācija, vai, kā viņu apzīmē, nacionāli saimnieciskā
politika, savu mērķi nesasniedz, ja starp tūkstošiem
cittautībnieku jūs nometiniet uz dzīvi dažus desmi-
tus vai varbūt simtus latviešu tautības (R. Lindiņš
no vietas: «Kareivjus!"). Esiet pārliecināti, Lindi-
ņa kungs, ka ar šo kolonizāciju, ar to nacionālo ie-
spaidu nomalēs Jūs nevairojiet, bet taisni otrādi, Jus
radiet stipru uzbudinājumu tanīs apvidos, kuri ir
mums visbīstamākie. Atceraties Vācijas ķeizara
valsts pastāvēšanas laikā tā saucamo kolonizācijas
politiku Poznaņā. Tika radīta vesela kustība zem
nosaukuma hakatisti un tagad, kad ķeizara valsts
saruka, tad no šīs valsts 40 gadus ilgi
vestā kolonizēšanas politika ar vienu ro-
kas mājienu tika izputināta. Tāpēc ari mums
jāķeras pie tās pašas saimnieciskās nacionālas
politikas ar lielu apdomu, jo mums ir jā-
ņem vērā tas, kas notika kādreiz Uralos un centrāla
Krievijā, kad latviešu kolonistiem tika dedzinātas
mājas, kad tika šauti zirgi un mājlopi no apkārtējiem
iedzīvotājiem — tas var notikt ari apeabalos, kur
mēs cenšamies izvest nacionālo politiku. Beidzot
mums jāņem vērā tas, ka ar dažu 10 un varbūt dažu
100 kolonistu ietilpināšanu apvidos, kur dzīvo 10
tūkstošiem cittautiešu, netiek vis veicināta nacionāla
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politika, bet tiek sacelti tie 10 tūkstoši cittautiešu ne
tik vien pret pašiem kolonistiem, bet ari pret Latvi-
ju kā nacionālu valsti. Tas ir tas bīstamais šinī jau-
tājumā. Lindiņa kungs, Jūs kratiet ar galvu, bet ja
Jūs būtu izbraukuši uz Latgales pierobežu apgaba-
liem, tad Jūs redzētu to uztraukumu, kāds valda
cittautiešu zemniekos, tad Jūs redzētu, ka tā spēle,
ko ir uzsācis Velkmes kungs, ir bīstama spēle un
taisni pret Latvijas valsti. Var grozīties starptauti-
skie apstākļi, ari mūsu austrumkaimiņa valstī var,
apstākļiem grozoties, uzplaukt tas pats smirdošais
zieds, kas uzplaucis pie mums zem nacionālisma
vārda, un tad šī politika var diezgan bīstami at-
riebties. No šādas politikas man ir uz visnopietnāko
jūs jābrīdina. Tas būtu tik daudz, kas attiektos uz
atsevišķām nevēlamām parādībām mūsu zemko-
pības resorā, kā ari dažās lauksaimniecības nozarēs.
Man vēl gribētos teikt vispārēju novērtējumu par
mūsu agrārā politika. Jānāk pie slēdziena, ka tagad
litika Latvijas pastāvēšanas pirmos gados bija ap-
zīmogota ar agrāras reformas likumu. Toreiz agrā-
rā p: Ii tika pagāja zem agrārās reformas iespaida.
Agrārās reformas izvešana piedeva noskaņu mūsu
agrārai politikai. Bet tagad, kad agrāra reforma
tuvojas savam noslēgumam, ari sak pārveidoties
mūsu agrārā politika. Jānāk pie slēdziena, ka tagad
dominējošā agrārā politika sāk pamazām ieplaisāt
Šie ieplaisājumi vispirmā kārtā saredzami savstar-
pējās plēšanās valsts pabalstu izdabūšanas ziņā. Mū-
su dominējošās agrārās politikas galvenais leitmo-
tivs ir tas: pēc iespējas vairāk neatmaksājamu pa-
balstu lauksaimniekiem. Tas ir tas galvenais. Ne-
tiek pareizi apsvērtas mūsu saimnieciskās izredzes,
netiek pareizi apsvērta mūsu saimnieciskā politika,
kāda viņa varētu nākotnē būt. Viss tiek pieņemts,
kā tagad pastāv, kā pastāvējis gadus desmitus un ši-
nīs rāmjos būvē pilsonisko agrāro politiku. Bet man
jāaizrāda, ka apmēram gadu atpakaļ priekš šīs poli-
tikas varēja notikt ļoti bīstams lūzums. Tas ir viens
fakts, kuru nav atzīmējusi neviena mūsu sabiedrības
daļa un nav atzīmējusi mūsu prese, tās ir_ pagājušas
Anglijas vēlēšanas. Jūs zināt, ka pagājušas Anglijas
vēlēšanās cīnījās patiesībā divas grupas: konserva-
tīvie, kas uzstādīja par savu mērķi muitu ievešanu,
protekcionisma atjaunošanu un dominiju piesaistī-
šanu pie Anglijas metropoles; otra puse cīnījās par
brīvtirdzniecību un, pateicoties Anglijas strādnieku
partijas uzvarai pagājušās Anglijas vēlēšanas, brīv-
tirdzniecība Anglijā ir uzvarējusi. Ja _ būtu ticis
lauzts brīvtirdzniecības princips Anglija, ja Anglija
būtu atgriezusies atpakaļ uz muitām, uz protekcio-
nisma sistēmu, tad Latvijas lauksaimniecībai naktos
piedzīvot ļoti bēdīgus laikus, Latvijas lauksaimnie-
cība tādā kārtā būtu tikusi izspiesta no Anglijas tir-
gus, viņas vietā būtu stājusies_ Kanāda, Austrālija
u. t t Tāpēc mums jārēķināsnākotnē ar_šadām ne-
jaušībām zemēs, uz kurām mēs eksportējam rnusu
lausaimniecības ražojumus, un jau pie laika mums
jāpadomā par to, lai mūsu lauksaimniecībai tiktu ra-
dīti stabilāki tirgi. Šie stabilākie tirgi var tikt radīti
caur iekšzemes patēriņa pavairošanu. Mūsu saim-
nieciskā politika ievirzīta tādā gultnē, ka tiesības
zem saules dabū ne tikai lauksaimniecība, bet ari
tirdzniecība un rūpniecība un tikai šinī virzienā ejot,
mūsu lauksaimniecība varēs uzplaukt un attīstīties.
V.sa tautsaimnieciskā vēsture rāda, ka lauksaim-
niecība nekad nav bijusi tā tautsaimniecības nozare,
kas kādreiz būtu aizsteigusies priekšā rūpniecībai un
taisni par tik, par cik rūpniecība ir progresējusi, vi-
ņai nopakaļ ir gājusi lauksaimniecība. Ja kāda ze-1
mē ir augsti attīstīta rūpniecība, tad tur augsti attī-
stīta ir ari lauksaimniecība (K. Ulmanis no vietas:
«Piemēram Dānijā!"). Dānijā rūpniecība ir lielāka
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nekā pie mums Latvija. (K. Ulmanis no vietas: «Ko
tas pierāda?") Tas pierāda to,_ ko es teicu, ka
lauksaimniecība iet vienmēr rūpniecībai iepakaļ.
Par tik tālu, cik tālu progresē rūpniecība, partik tālu
progresē lauksaimniecība._ Tas ir fakts un slēdziens,
ko uzrāda ekonomiskā vēsture. Tadeļ, ja mes gri-
bam līdzēt mūsu lauksaimniecībai, tad viņai varēs
līdzēt ne tanī virzienā, ka mušu dominējoša agrar-
politikā vēl arvienu paliksies prasības pec iespējami
lieliem neatmaksājamiem pabalstiem, bet gan tad,
ja mūsu agrārā politika tiks ievadīta *tāda virzienā,
kas sekmēs lauksaimniecības attīstību, kas pavairos
iekšējos patēriņu tirgus. Tikai tāda veida mes va-
rēsim mūsu lauksaimniecību veicināt Es neceru, ka
šāds lūzums agrarpolitikā iestāsies tuvākos gados,
bet viņš tomēr iestāsies un viņam ir jāiestājas, jo ci-
tādi mūsu lauksaimniecība _var nostāties ta fakta
priekšā, ka vienā jaukā dienā viņa var atrasties bez-
izejas stāvoklī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-

jamie deputātu kungi! Es ļoti uzmanīgi klausījos Ru-
dža kunga runā un jāsaka, kamēr kreisie sociālde-
mokrāti ir pienākuši drusku tuvāk valdībai, viņi ir
palikuši tik rāmi un tik godīgi un tas sarkanais vel-
niņš ir izzudis. Nav vairs to spēcīgo runu, nav vairs
tā revolucionalisma, viss ir kārtībā, viss ir labs. Sa-

ļ vu runu Rudža kungs iesāka ar lūgšanu, bet beidza
ļ ar lamāšanos. Viss ir kārtībā. Ari par zemkopī-

bas resoru nekas nav ko teikt. Viss ir kartība un
augstākā mērā kārtībā. 2, 3 gadus atpakaļ tas ta
nebija. Tad valdīja citāds gars (Sauciens no vie-
tas: «Lindiņš!"), bet tagad mēs redzam, ka neviens
sociālists neieiet valdībā, bet šo tīri buržujisko val-
dību kreisie sociāldemokrāti nes uz rokām. Talak
vēl Rudža kungs norādīja uz to, ka Nīces un Pērko-
nes pagastos netiekot zemes sadalītas sīkās vienī-
bās. Tie, kas ir agrarlietu komisijā, tie visi zin, ka
tiklab barons Firkss, kā ari Rudža kungs izteicās
ka mūsu sīksaimniecības nepastāvēs, ka viņām jā-
apvienojas. Rudža kungs ir uzsvēris, ka politiska
ziņā gan zemi vajadzētu dalīt, bet saimnieciskā ziņā
to nevajadzētu dalīt. Bet nu šodien Rudža kungs
kāpj uz šī katedra un saka, ka Pērkones un Nīcas
pagastos zemi vajaga sadalīt pavisam mazos gaba-
los. Runājot to, viņš pārmet maziniekiem, it kā tie
nu būtu tie, kas uzstātos pret Pērkones un Nīcas pa-
gastu iedzīvotājiem. Es jums atkārtošu divi vārdos
to, uzko es aizrādīju agrarpolitikas komisijā. Es teicu,
ka ja vienam saimniekam ir divi pūrvietas zemes
un viņam piedos klāt vēl divi pūrvietas no ganībām,
tad tomēr viņš ar tām eksistēt nevarēs un tur neiz-
nāks nekas cits kā viens Latgales bada_ zemnieks.
Tāpēc ir nepieciešami kultivēt pēc iespējas vairāk
zemes, kultivēt ar valsts līdzekļiem un tās piedalīt
sīksaimniekiem. Tādā veidā likumprojekts ari tika
noraidīts. Tādēļ jāsaka, ka Rudža kungs runāja ne-
patiesību. Pie tam nedrīkst aizmirst, ka komisijā
Buševics no kreiso sociāldemokrātu frakcijas šajā
jautājumā uzstājās pret Rudža kungu. Tā tad, kaut
gan Rudža kungs bij pret sīksaimniekiem, te viņš to-
mēr grib aizstāvēt šos sīksaimniekus. Vēl es gribētu
aizrādīt uz vienu otru lietu, kas ari nesaskan ar pa-
tiesību. Proti, Rudža kungs izteicās, ka tiekot vesta
tāda savāda nacionāla politika, uz kādām tur robe-
žām. Tas, Rudža kungs, nesaietas ar patiesību. Pa-
prasiet Bungša kungam, kas ieiet centrālā zemes ie-
rīcības komitejā, viņš Jums pateiks, kāda tā lieta ir.
Mums ir likums, kas kareivjiem dod priekšrocības.
Pie Latvijas atbrīvošanas, kā izrādās, latvieši ir bi-
juši visaktīvākie. Dažas no minoritātēm tādu vai
citu apstākļu dēl nav bijušas armijā tik lielā skaitā
un tad var iznākt, ka vienā otrā gadījumā latviešu
kareivju ir vairāk nekā citu. To citu kareivju vien-

kārši nav bijis un nekāda nacionāla politika netiek
vesta. Man šķiet, ka tas gan ir pa daļai slikti, ja no-
teikta politika netiek vesta. Pirms runāju par zem-
kopības resora negatīvām un pozitīvām pusēm, gri-
bētu divi vārdos pakavēties pie Nonāca kunga ru-
nasL Jāsaka, ka tā atbildēt, kā Nonāca kungs ir iz-
runājies par visām personīgām lietām, tas nu tiešām
ir par daudz. Starp citu stenogramā lasām, ka No-
nāca kungs saka: «Jūs, mazinieki, esiet valsts pan-
sionāru partija un jūs varat pastāvēt un eksistēt vie-
nīgi tikai tik ilgi, kamēr jūsu galvas ir pie valsts si-
les." Jūs zināt, Nonāca kungs, ka tas, pirmkārt, nav
korekti un, otrkārt, Jūs esat to patapinājuši no bul-
vāru lapas, no bulvāru lapas Jūs esat to izlasījuši,
kura varbūt barojas pie tautas siles. Tālāk,_ ar ko
Jūs esat to pierādījuši? Jūs neesat _to pieradījuši.
Es, Nonāca kungs, turpmāk par to runāt negribu, ne-
gribu Jūs personīgi aizskart, negribu interesējies,
kāda ir Jūsu izglītība, negribu arīdzan interesēties
par to, no kādiem traukiem Jūs ēdat, vai tieir por-
celāna trauki, vai sile. Tas nekrīt mansvara un tā-
dēļ es ari par to neinteresējos. Es pagājušā vai aiz-
pagājušā sēdē apgalvoju, ka mūsu tagadējā valdība
ir miegaina, ūdeņaina, viņa mīņājas uz vļetas, nav
noteikti principi un virzieni, viņa savā ziņa ir status
quo. Šī valdība neko nedara, viņai nav nekādas
noteiktas politikas. Es teicu, ka tas uz zemkopības
ministriju visvairāk attiecas, bet Jus nepierādījāt,
ka tas tā nav. Jūs pēc tam tūliņ pārgājāt uz lauk-
strādnieku savienību un izrunājāties par to. Tajak
es aizrādīju uz būvniecības lietu. Tiešam mušu
būvniecība un vispār mūsu mežu lietas ir nonākušas
ārkārtīgi sliktā stāvoklī, .un visdrīzākā laikā lļeta
nonāks pilnīgi katastrofiskā stāvokh un savā ziņā te
vainīga mūsu valdība un stiprā mērā ari zemkopības
ministrija un zemkopības resora vadītājs. Tas citā-
di nav saprotams. Ja veseli apgabali, starp citu ari
daudz Latgalē tādu ir, kur jau tagad trūkst būvkoku
un kur vēl jāuzceļ visas tās ēkas, tām saimniecībām,
kas reiz pāries viensētās un vēl veselai rindai jaun-
saimniecībām. Kur Latgalē ņems būvkokus?
Rudža kungs saka, ka par kukuļiem vēl Latgale ko-
kus varot dabūt, bet turpmāk ne ar kādiem kukuļiem
pat vairs kokus nevarēs dabūt Ir veseli apvidi un
apgabali ari Bauskas apgabalā, piemērām, kur
trūkst būvkoki un kur jābrauc 30 vai
35 verstes pēc materiāla. Sakiet, vai to var
izdarīt jaunsaimnieki, vai viņi var pārvest ma-
teriālus tikdielā attālumā? Galu galā iznākums būs,
ka ēkas netiks uzceltas un pat naudas līdzekļi netiks
pareizi izlietoti. Būvniecību vajadzētu tā nostādīt,
ka ugunsdrošās ēkas padarītu par iespējamām, te
vajadzētu tādu politiku vest valdībai, ka ugunsdro-
šās būves izdevīgāki celt nekā koka ēkas, un mums
tad tikai atliktu ķerties pie tiem neizsmeļamiem, ne-
izmantotiem materiāliem, kas ir mūsu zemē. To va-
rētu izdarīt, ja 21. decembra likumu tagad grozītu.
Ja patiešām tāds projekts ir ienācis, tad tomēr jā-
saka, ka valdībai nav noteikas politikas, ko viņa grib.
Koalicijas frakcijas agrarpolitikas komisijā balso
vismaz trejādi. Vieni balso par, otri pret
un trešie atturas. Koalicijas frakcijas pašas
nezin, pati valdība nezin, ko viņa grib.
Tagad var nākt ar kādu likumprojektu priekšā
agrarpolitikas komisijā un tas katru reizi
krīt cauri, tāpēc ka priekš zemniekiem vispāri kurš
katrs likums krīt cauri. Šodien pat divus likumus
noraidīja, tāpēc ka valdības koalicijas frakcijām nav
noteiktas politikas, tāpēc ka valdības partijas katra
balso savādi. Tāda ir tā koalicijā. Bet vai tā ir ko-
alīcija? Saprotams, ka ministra kungam šādos ap-
stākļos nevar būt nekādas noteiktas politikas, bet
strādā viens otram pretim. Un ja tā tas turpināsies,
tad ir skaidrs, ka neviens likums netiks pieņemts,
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mūsu meži būs izputināti un ugunsdrošie materiāli
mums stāvēs neizlietoti. Tā tad attiecība uz šo li-
kumu, mums skaidri ir zināms, mes skaidri redzam,
ka zemkopības resors nestāv savu uzdevumu aug-
stumos. (Nonāca starpsauciens.) Nonāca kungs, ir
jāzin, kā tas, ko valdība grib, lai tiek izvests (starp-
saucieni). Tas taču ir zemkopības ministrijas li-
kums (starpsauciens). Ka tad, redziet cik jus slikti
esiet informēti. Tad otra lieta — rnusu lauksaim-
niecība vispār. Vispār hiusu lauksaimniecība val-
dībai nav nekādas noteiktas politikas._ Viņa strada
no rokas mutē un kā pagadās. Un tiešam, ja mes pa-
skatāmies mūsu lauksaimniecība pēdējos 2 gados un
šogad, vienalga vai vecsaimniekos, vai jaunsaim-
niekos, tad te tiešām notiek diezgan dīvainas parā-
dības. Man te ir pie rokas kādi 5, 6 lauksaimniecību
budžeti par pagājušo gadu un budžeta uzmetumi par
tekošo gadu un izrādās, ka visās lauksaimniecības,
kuras ir priekšzīmīgi nostādītas, strādā ar diezgan
lieliem deficitiem kā pagājušā gadā, tā ari šogad un
nevar savilkt galus kopa. Tas nav vis valsts saim-
niecībās, bet privātās saimniecībās. Ja mes paska-
tāmies jaunsaimniecībā, ja tur kaut ka savelk ga-
lus kopā, tad tos savelk kopā uz jaunsaimniekalīkas
muguras. Viņš algu nedabū, nedabū apģērbu un
paēst, kā nākas. Tā tad te kaut kas trūkst Mums
propagandē daždažādas sēklas, sējiet tur un tur un
valsts tik un tik daudz izdod. Bet ir jautājums,kas
tur iznāk. Aizvakar es satiku uz ielas Rīga kādu
jaunsaimnieku (Bungša starpsauciens). Es jau to
sen zinu, ka Jus, Bungša kungs, lāga nedzirdiet
Viņš saka: «Es no valdības saņemu 10 pudu auzu."
Es viņam gribu pierādīt, ka viņam izaugs 50 vai 60
pudu, ka tas būs slikti un neatmaksājas. Viņš at-

, bild: «Ja man izaugtu 50 vai 60 pudu, bet izaugs
tikai 30 pudu." Tā tad cilvēks samaksa par auzām
200 rubļu par pudu, iesēj 10 pudus, izaugs 30 pudi un
katrs puds rudenī maksas 100 rubļu. Ta tad viņš
strādājis par vienu pudu — par vienu graudu. Re-
dziet, cik tālu nogājuši ar visu sēklu izsniegšanu.
Pie tam pat sēklu izsniegšana izrādās nenoorgani-
zēta. Izgājušo svētdienu, pirmdienu pie Ligates sta-
cijas, kura bija pilnīgi ielenkta no lauciniekiem, iz-
sniedza sēklu. Viņi ņem ko dod. Kāda ta sekla, vai
tā dīgst vai nedīgst, to neizmēģina, kādu dod, tādu
ņem. Šogad iesēs ar nosebošanos, zeme slapja, kas
no tā iznāks? Vai mūsu lauksaimniecība ir noteikts
virziens? Vai tiek rēķināts, pa kādu ceļu ies
un pa kādu ceļu vajaga tikt ara no šīs kri-
zes? Valdība par to nedomā. Viņa doma, ka
viņai par to nav jāgādā. Mani ļoti interese rnusu
kreiso sociālistu daži starpsaucieni. Viņi ir tik mil-
zīgi ieņemti no tagadējās valdības, ka viņi negrib
rimties un nevar netaisīt troksni, kad runa sociālists.
Ja runā buržujs, tad viņi aplaudē, tas viņiem patīk.
Jūs esiet tik tālu nonākuši, ka jūs atbalstiet pilso-
nību. Es saku: šī lauksaimniecības politika nav
saimnieciska politika. Viņa nezin ceļu. Valdība maz
dara un tanī pašā brīdī, kad nav noteikta celakad
lauksaimnieki nezin, kas ir izdevīgāk set, kāda no-
,7i)rē mazāk strādā un kādā vairāk, tad redzam, ka
mazsaimnieku veicināšanas biedrība pieņēmusi stu-
dentus un tie iet un stāsta lauku darba ļaudīm, kas
viņiem jādara. Iznāk, ka tas cilvēks, kas nekad_ lau-
ku saimniecību nav redzējjs, kā te viens runātājs,
nāk un pastāsta, kādai jābūt lauksaimnieciskai poli-
tikai. Tā kā man liekas, lai nu darītu, ko darītu, bet
ja mūsu mazsaimniecību veicināšanas biedrība ir no-
gājusi tik tālu, ka vienkārši pieņem propagandistus
un tos sūta uz laukiem, lai tie tur dzen propagandu,
uz kādu gadījumu es jau aizrādīju pagājušo reizi, ru-
nājot par korespondenci no Bātes — Vaiņodes, tad
tas nav pielaižams. Bet man jāsaka, ka Nonāca un

Bauera kungiem ir ari savi nopelnk un diezgan lieli
nopelni. Nav negatīva bez pozitiv^ un es domāju,
ka viņiem ir ne mazāki nopelni, kā vienam mums pa-
zīstamam studentam, Ponem. Ari tam ir nopelni un
to, ko Berga kungs un «Brīvā Zeme" gadiem ilgi ir
studējuši un visādi pārdomājuši, to Pones kungs, ne
modies, ne cēlies, vienā naktī sagāž. Un ir vajadzīgs
tikai vēl viens tāds gadījums, un mēs, sociālisti,
viegli tiksim galā ar jūsu šaudīgo nacionālismu. Lai
Dievs dod vēl vairāk tādus Pones, Olavus un citus.
(Sauciens pa labi: «Kāds sakars tam ar lietu?")
Tā ka tas darbs, ko te izdara nacionālisti savu nacio-
nālo ideju propagandas ziņā, tas savā ziņa ir diez-
gan svarīgs darbs. Un ari tas darbs, ko izdara No-
nāca un Bauera kungi, skaldīdami pilsonību.ir labs
darbs un pat ļoti labs darbs. Skaldiet_ tikai tāpat tā-
lāk, mēs to katrreiz apsveiksim. Tā kā es saku:
viss tas, ko jūs darāt, nebūt nav peļams unjajus sū-
tat studentus uz laukiem, lai tie propagandē jūsu ide-
jas, tad tas sociālistiem var nākt tikai par labu. Jo
vairāk pilsoņi būs saskaldīti, jo mēs varam, teikt:
skaldi un valdi! Redziet, bet nu viens, kas mums to-
mēr nepatīk, ir tas, ka jūs ari saimnieciska lauka,
pilnīgi neitrālā laukā sakiet šķelt un savu propagan-
du vediet ar valsts līdzekļiem. (Sauciens no vietas:
«Un kā te ar to skaldīšanu sastāv?" Smiekli.) Tas
ii tas nepatīkamākais. Jūs saimnieciskā ziņa esiet
nodibinājuši organizāciju, kuru sauc par mazsaim-
nieku veicināšanas biedrību. Šī mazsaimnieku vei-
cināšanas biedrība savā pārskatā raksta, ar ko vļņa
nodarbojušos. Nu, ar ko viņa nodarbojusēs? Viņa
saiikjjusi vispār pieejamus lauksaimniecības kursus
dažādās nozarēs. Jā, bet labi, līdz šim taču pastāv
ari centralbiedrība, pastāv ari ekonomiskā sabie-
drība. Tā tad centralbiedrība citādi sarīko kursus
dažādās nozarēs, nekā mazsaimnieku veicināšanas
biedrība. Ar ko jūs variet attaisnot viņas pastāvē-
šanu? Kāpēc viņai jāpastāv? To pašu, ko dara
centralbiedrība, to dara ari viņa. Tālāk, deva rak-
stiskus un mutiskus paskaidrojumus lauksaimnieku
birojā un sapulcēs. Vai tad viņa deva citādus pado-
mus un paskaidrojumus kā centralbiedrība? Tālāk,
propagandēja laba vaislas materiāla nozīmi un orga-
nizēja vaislas buļļu stacijas. Nu, sakiet, vai maz-
saimniekiem ir vajadzīgi citādi vaislas buļļi kā liel-
saimniekiem? (Smiekli.) Redziet, jūs sakiet pat
buļļus vest un taisīt šķiru cīņu. (Smiekli.) Tālāk,
rūpējusēs par linkopības attīstību. Nu, vai tad cen-
tralbiedrība sliktāki rūpējas par linkopības attīstī-
bu? Sarīkojusi sējumu apskates u. t t Kā redziet,
dara visus tos pašus darbus, ko centralbiedrība. Tos
uzņēmusies ir ari mazsaimnieku veicināšanas bie-
drība. (Sauciens no vietas: «Priekš kam tad pa-
stāv laukstrādnieku savienība?") Strādā pilnīgi
paralēli abi divi. Brauc vienu svētdienu viens lek-
tors, citu svētdienu otrs. Vienu dienu izbrauc kāds
agronoms un nolasa lekcijas, pēc tam nāk students-
agronoms un atkal nolasa lekcijas. Ierīko viens
vaislas punktu, pēc tam otrs atkal rīko blakus, un
viss tas notiek ar valsts līdzekļiem. (Jautrība pa
kreisi.) Es domāju, jūs, kreisie, varētu palikt drus-
ciņ ... (Jautrība pa kreisi.) Jūs tās lietas pavisam
maz pārziniet. (Starpsauciens pa kreisi.) Redziet,
ar vaislu jums nav nekādas darīšanas. (Smiekli.
Starpsauciens pa kreisi: «Netaisiet taču jokus!")
Tā tad mazsaimnieku veicināšanasbiedrība ir para-
lēla organizācija un viņas eksistenci var attaisnot ti-
kai ar to, ka jums ir vajadzīga politiska partija. To
politisko šķelšanos mēs apsveicam, bet saimnie-
cisko šķelšanos gan nevaram apsveikt tāpēc ka tā
notiek ar valsts līdzekļiem. Pagājušo reizi nāca
Nonāca kungs un aprādīja, ka tās sumas, kuras pa-
tērējusi mazsaimnieku veicināšanas biedrība tik lie-
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las nebūt neesot. Skaitļi nesaejoties ar patiesību,
tik daudz šī biedrība nemaz neesot patērējusi. Te
man jāsaka,ka es pagājušo reizi tiešām esmu pielai-
dis vienu diezgan lielu kļūdu, proti, sekošo. Es tei-
cu, ka mazsaimnieku veicināšanas biedrība pagā-
jušā gadā ir izdevusi 3—6 miljoni valsts līdzekļu.
Tur es esmu drusku maldināts. Šie līdzekļi nav iz-
lieti li pagājušā gadā, bet tos mazsaimnieku veicinā-
šanas biedrība ir pieprasījusi 1924./25. gadam. Tik
tālu es esmu kļūdījies. Mēs redzam, ka tekošam ga-
dam mazsaimnieku veicināšanas biedrība pavisam
ir pieprasījusi valsts pabalstu gandrīz 10 miljoni
rubļu apmērā. (Starpsaucieni pa kreisi.) Es do-
māju, ministra kungs jums tos neliegs. Tik daudz
nu ir pieprasīts_ pabalsta. (Nik. Kalniņš no vietas:
«Bet cik ir dabūts?") To es nezinu, bet budžets
jau vel nav pieņemts. Es domāju, ka tas atkarājas
no zemkopības ministra. Ta tad par šo gadu piepra-
sīts līdzekļu — interesanti atzīmēt — 74.000 latu, t i.
gandrīz 4.000.000 rubļu vienīgi personāla atalgoša-
nai_ un juridiskai palīdzībai. Talak pieprasīti ekskur-
sijām 6500 latu un izstādēm 6000 latu. Pavisam ko-
pa par šo gadu pieprasīti 188.000 latu. Bet āri tā su-
nia, kuru mazsaimnieku veicināšanas biedrība pa-
tērējusi pagājuša gada, nav maza. Šī suma bijusi
apmēra 1.500.000 rubļu_ liela. Bez tam paņemti 4
miljoni rubļu_seklas iegādāšanai._ Redziet, tas nu h
ta. Pagājuša reize, kad es aizrādīju, ka mazsaim-
nieku biedrība uztur propagandistus ar valsts līdze-
kļiem, tad Nonāca kungs_ noteikti norādīja, ka tas
nesaietas ar patiesību. Pec viņa stenogramas ir re-
dzams, ka viņš ir teicis: «Mazsaimniecību veicinā-
šanas biedrības biroja darbojoties, kā uz bildītes re-
dzams, līdz 20 dažādu darbinieku. Tas esot luksus
un valsts līdzekļu nelietderīga izšķiešana. Lindiņakungs, Jus tai bildīte esat maldījušies, no visiem
tiem d;rbiniekiem ir tikai viena vienīga kantoriste,
kurai daļa no algas tiek segta ar valsts izsniedza-
miem līdzekļiem un tas ari tikai sākot ar 1923. gada
septembri." Es gan negribu Nonāca kungu apvai-
not, ka viņš butu nepatiesību runājis, viņš laikam
bus kļūdījies un bus gribējis teikt, ka tikai viena per-
sona, viena vienīga darbiniece ir tāda, kura nesa-
ņem atalgojumu no valsts līdzekļiem. Pēc noteik-
tiem oficiāliem datiem ir zināms, ka birojā darbojas
pavisam 10 personas un tas personas ir sekošas:
Kalniņš,_ Muižnieks, Ozoliņš, Mazurs, Gaņģis, Ru-
dzīts, kāds Viļumsons un bez tam vēl pēdējā laikā
pieņemti jauni darbinieki klāt, kā agr. Dubovskis
u. t t. Pagājuša gada pieprasīja 14.000 latu darbi-
nieku algošanai, bet šogad tas ir pataisīts uz 74.000
latu. Ta ka tagad 10 darbinieku vietā būs, kas pa-
gājuša gada algoti, piecas reizes vairāk un strādās
kādi SOstudenti agronomi. Visas šīs sumas tiek iz-
dotas tapec, lai varētu dzīt propagandu, jo politika
katra ziņa šeitpa priekšu iet, un tāpēc vajadzēja di-
bināt atsevišķu biedrību, pilnīgi paralēlu un lieku
organizāciju, kur to pašu varēja izdarīt lauksaimnie-
cības centralbiedrība un lauksaimnieku ekonomiskā
sabiedrība. Taču

^
kungi, sumas tiek atvēlētas un

ja viņas tiek atvēlētas mazsaimnieku veicināšanas
biedrībai, rodas_ vesela rinda citu biedrību, kas uz
tādam pat sumam pretendē un starp citu ari lauk-
strādnieku savienība. Kāpēc viņai jābūt par pabēr-
ni,_kap _ec viņa nevar tas sumas prasīt. Viņa ir sti-pra mērā politiska organizācija, viņa ir uz saviem
pleciem iznesusi rnusu agrāro reformu, viņa stāvē-
jusi sargu vieta par agrāro reformu un ari tagad vi-
ņai ir stiprs politisks raksturs un nokrāsa. Bet ja
jau mazsaimnieku veicināšanas biedrībai kā politi-
skai organizācijai izsniedz valsts pabalstos, kāpēc
laukstrādnieku savienība uz tiem nevar cerēt
Laukstrādnieku savienība ir tā organizācija, kas ne-

nodarbojas ar paralēlismu, bet nodarbojas ar tādiem
darbiem, kas jaunsaimniekiem ir ļoti vajadzīgi, no-
darbojas piemēram ar būvniecību. Te bez lauk-
strādnieku savienības ir vēl vesela rinda citu organi-
zāciju, kas _ tāpat pretendē uz līdzekļiem. Ir nodibi-
nājusies kāda biedrība Kurzemē ar Arvedu Kalniņu
priekšgalā, ir nodibinājusies Zemgalē kāda ar Maz-
versīša_ kungu priekšgalā un, jāsaka, vēl ir vesela
rinda tādu biedrību un ari ir biedrības, kas darbojas
Latgalē, un tās pieprasa jaumilzīgas sumas, par tām
nerunāšu, lai latgalieši paši tiek ar savām padarīša-
nām galā. Ja tagad-ministrs var atzīt vienai bie-
drībai, ka viņa var pastāvēt no valsts līdzekļiem, pa-
balstiem, viņam jāiet loģiski tālāk un jāatzīst katru
biedrību, kas nodibinājās. Bet kur tad mēs nonāk-
sim? Nonāksim pie tā, ka pie mums gan cenšas ie-
rēdņus ministrijās atlaist, mēģina samazināt viņus
(es nezinu, vai cenšas, bet vismaz avizēs lasījām, ka
Zamueļa kungs un daži ierēdņi ieietot kādā komisi-
ja) un ja samazina ierēdņu skaitu ministrijās, tad
tai pat brīdī nodibinājās biedrības ar valsts līdze-
kļiem, kuru birojos uztur 10, 15 un 20 personas un
algo atkal ar valsts līdzekļiem. Ja te runā par to,
ka ierēdņus no vienas vietas dzen ārā, tad otrā vie-
ta viņus atkal liek iekšā. Lai vēl ilgāk tiktu lauci-
nieki, jaunsaimnieki un vecsaimnieki maldināti no šī
milzīgā biedrību bara, kur nāk tik daudzi un piedāvā
tādus un tādus vaislas materiālus, citas atkal tādas
un tādas seklas un visu to dara ar valsts līdzekļiem,
lielākiem vai mazākiem valdības pabalstiem, tad tas
nav ciešams un te parādās zemkopības ministrijas
nenoteiktība, kura nevar ar stingru gribu pateikt:
,.Nu ir diezgan ar tām biedrībām!" Un diemžēl
Bauera kungs to nedara, un to viņš ari nevar darīt,
jo _ aiz viņa muguras stāv Nonāca kungs. Es esmu
pārliecināts, ka ne Alberinga kungs varētu dabūt tos
līdzekļus savai biedrībai, ne ari Mazvērsīša kungs,
jo tad būtu jādod citām, bet neko nevar darīt. Tāds
ir tas faktiskais stāvoklis.

T;,d es vēl apgalvoju pagājušo reizi, ka žurnāls
ar smukām bildītēm drukāts par valsts līdzekļiem.
Nonāca kungs saka, ka tas tā neesot. Es diemžēl,
nedabūju tuvākas ziņas ievākt; par pēdējo ceturksni
nav \U rēķini iesniegti mazsaimniecības veicinā-
šanas biedrībai. Un droši vien, ja Nonāca kungs ap-
galvo, ka šis izdevums nav ar valsts līdzekļiem Iz-
dots, tad tieši tas nebūs, bet netieši, man liekas, tas
ir iespējams, jo galu galā, ja ar citiem līdzekļiem
mazsaimniecību veicināšanas biedrība rīkotos, tad
mes redzētu kases pārskatu. Te ir gan darbības
pārskats, bet pie katra tāda pārskata taču pieliek
kases pārskatu, kādi ir ienākumi un izdevumi. Bet
šeit mes neredzam ienākumus un man liekas, ka
mazsaimnieku veicināšanas biedrībai citu ienākumu
nav kā valsts pabalsti. Tā tad jane tieši, tad netieši
šis izdevums būs jzdots ari par valsts līdzekļiem.
Ņemot visu to vērā, ka mūsu zemkopības resors, ja
tas nav ticis ar visam agronomiskām palīdzībām ga-
la, — unuz priekšu tas draud izplēsties vēl plašā-
kos apmēros un draud noiet pat tik tālu, ka Rudža
kungs iestājas no kreisa spārna, ka vēl ir kādi
punkti jādibina un ir dabūjis kādus 60.000 latu vai-
rāk priekš punktu dibināšanas — un saprotu, šie
punkti tiks dibināti un dažām biedrībām tas ir no
svara, jo tad viņas var dabūt sev biedrus. Starp
citu mazsaimniecību veicināšanas biedrība nodibina
vienu punktu, aizsūta vienu labības tīrāmo mašinu
un tur katram biedrim jāmaksā par pudu labības tī-
rīšanu 2 rubļi un nebiedriem 7 rubļi. Biedru iestā-
šanās nauda _10_ rubļi. Viegli saprast: katrs tīrītājs
izrēķina ta: letak labību iztīrīs tad, ja tu būsi biedrs
un tapec iestājas par biedri. Tas ir propagandas
dzīšanai. No tiem 60.000 latu, kuri tagad pieprasīti



§17 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 1S. sēde 1924. gada 28. maijā. 618

no zemkopības ministrijas, liela daļa nāks par labu
mazsaimniecību veicināšanas biedrībai. Tādā veidā
šī biedrība ar valsts līdzekļiem uz nākamo gadu no-
stiprināsies, paliks stiprāka, varēs blakus tai dibināt
dažus komerciālus uzņēmumus, kuros ari nav liegts
tiem pašiem biedriem stāties iekšā ar akcijām. Mums
te nav ko iebilst, bet mums vienīgi nepatīk tas, ka
biedrība saņem valsts pabalstu un to izlieto saim-
nieciskai un politiskai propagandai. Tāpēc mēs
galu galā balsosim pret zemkopības ministrijas bu-
džetu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Ar-
vedam Kalniņam.

I (£ 3-, > Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti

^* cienītie deputātu kungi! Es negribu jūs ilgi aizkavēt
. ,/ un uzjautrināt, kā to šodien daži dara, bet pakavē-

šos tikai pie dažiem nopietnākiem jautājumiem, kuri
izvirzījušies debatēs un atļaušos izteikt ari savas
domas par dažiem no iesniegtiem priekšlikumiem.
Vispirms es gribu pāris vārdus teikt pie Firksa
kunga iebildumiem pie mežu resora budžeta un kon-
statēt dažus pārpratumus, kuri ieviesušies Firksa
kunga ziņojumā. Vispirms atiecībā uz mežu mate-
riālu izsniegšanu, Ir pārpratums, ka mežu materiālu
saņemot ari tie, kas negribot būvēties un ka tādā
kārtā mūsu meži tiekot izšķiesti veltīgi un nevietā.
Jāsaka, ka tiej kas negrib būvēties, mežu materiālu

I neņem, tie iznomā zemi, dažreiz to pārdod u. t. t
un tikai tamdēļ ari ir iespējams apmierināt gandrīz
visus pieprasījumus pēc mežu materiāliem. To
personu skaits, kurām izsniegti mežu materiāli) it
daudz mazāks, nekā to skaits, kam jau galīgi pie-
šķirtas jaunsaimniecības. Tāpēc par kādu veltīgu
mežu materiālu izšķiešanu nevar būt runa. Otrs
iebildums, kas tika taisīts pie mežu resora darbības,
attiecas uz mežu atjaunošanu. Šinī jautājumāFirksa
kungam droši vien nav bijis zināms, ka mežu atjau-
nošanai izlieto ne tikai tās sumas, kas paredzētas
budžeta,_bet ka šī atjaunošana notiek ari uz zaologa
sumu reķinakuras ņem pie mežu pārdošanas
un kuras sastāda atsevišķu fondu mežu departamen-
ta rīcībā, lai būtu iespējams pilnīgi neatkarīgi no bu-
džeta nodrošināt mūsu mežu atjaunošanu. Tāda
kartība pastāv visur; viņa agrāk pastāvēja Krievjā,

9 un tāda pat kārtība pastāv ari Vakareiropā. Šīs su-
mas dod mežu departamentam pilnīgu rīcības brīvī-
bu mežu atjaunošanā. Acumirklī š> fonda neizlie-
tota sumair ap 1.100.000 rubļu liela un mežu depar-
taments sākot ar pērno gadu ir atjaunojis pat lielā-
ku platību neka mežs ir nocirsts, t i., neņemot to
burtiski, jo vispārīgi mākslīgi jāatjauno mežs tikai
uz tas platības, kur nav iespējama dabiskā atjauno-
šana. Šis darbs ir jau uzsākts ari uz tās mežu pla-
tības, kas izcirsta vācu okupācijas un lielinieku lai-
kā. Ir paredzams, ka trīs gadu laikā šī atjaunošana
bus pilnīgi nobeigta un ka pēctrīs gadiem mums
neatjaunotu izcirtumu vairs nebūs. Šīsbažas ir tam-
dēļ nevieta un viss attiecīgais aprēķins, ko Firksa

a kungs bija taisījis, dibinoties uz nepareizām ziņām,
nav pamatoti. Kas attiecas uz mežu vispārējo izcir-
šanu, tad no budžeta viedokļa mums ir tagad iespē-
jams samazināt mežu pārdošanu eksportam. Jautā-
jums tika sīki pārrunāts ari budžeta komisijā un līdz
zināmam mēram tika samazināta mežu cirsme. Ga-
līgi samazināt tomēr viņu, vismaz tuvākos gados,
nav iespējams, ne tik daudz budžeta motīvu pēc, kā
mūsu tirdzniecības bilances pēc. Mēs nedrīkstam
pielaist to, ka mūsu tirdzniecības bilance paliktu pa-
sīva un vismaz tuvākā gadā vēl mežu izmantošana
ari priekš eksporta ir atstājama. Attiecībā uz vācu
ierēdņu nepieņemšanu mežu resorā, atkal Firksa
kunga apgalvojums nevietā._ Mežu resorā cittau-
tībnieku ierēdņu, galvenā kārta no vācu tautības, ir

ārkārtīgi liels procents. Es neesmu tagad paša pē-
dējā laikā to konstatējis, bet tas ir ļoti liels. Es
gribētu teikt ari vel talak, ka.ierēdņi cittautībnieki
ir visatbildīgākās vietās, pat par virsmežziņiem.
Starp viņiem ir pat tādi, kuriem nav nekādas iz-
glītības un kuri tikai agrāk ir strādājuši prakse, ta-
gad pieņemti un strādā. Pats par sevi_ saprotams,
ka pavairot vēl tagad tādu, bez attiecīgas izglītības,
personu skaitu mežu departamentā, kur pedeja lai-
kā priekš vakantām vietām, ir pietiekoši daudz to,
kas beidz mūsu augstskolu un citas mežkopības sko-
las Latvijā, to, es domāju, ari pats Firksa kungs ne-
prasīs. Nav neviena mežkopja, kas pārvalda kaut
cik latviešu valodu, un pret kuru nav nekādu sevišķu
iebildumu, vai nu kā viņi būtu pielaiduši agrāk ne-
likumības, vai citi kādi, kurus meža resors nebūtu
pieņēmis dienestā. Tā tad šis pārmetums ari ir di-
bināts uz pārpratumu. Beigās vēl Firksa kungs
cēla vienu iebildumu, vispārējas dabas, ka svešs,
īpašums zemkopības ministrijā esot, ka viņš teica,
«vogelfrei". Es domāju,ka pats Firksa kungs to nav
nopietni domājis un tādēļ pie tā nepakavēšos. Man
tikai liekās, kad, ja nāk ar šādiem pārmetumiem,
tad tos vajaga nopietni motivēt , un nevis nākt tikai
ar kailiem apgalvojumiem vien.

Tad vēl pāris piezīmes es gribētu taisīt pie tiem
iebildumiem, kas nāca no labās puses runātājiem un
ari pie viņu ienestiem priekšlikumiem. Kā pirmais
te atkal būtu atzīmējams priekšlikums, kas nāca no
zemnieku savienības puses, par kara zaudējumu at-
līdzības sumu ievešanu budžetā. Šis jautājums ap-
skatīts jau vairākas reizes. Centra grupu vārdā es
varētu pateikt, kā mūsu starpā nav neviena tāda,
kas būtu principā pret kara zaudējumu atlīdzības jau-
tājuma nokārtošanu ne tikai lauksaimniekiem, bet
ari visiem citiem, kas cietuši no kara. Tas būtu pil-
nīgi taisnīgi. Bet ja tagad grib kara zaudējumu lie-
tu nokārtot tādā brīdī, kad mums neienāk nekādi
līdzekļi no ārienes, kad visi izdevumi būtu jāsedz ar
pastiprinātu pilsoņu aplikšanu ar nodokļiem, kur gal-
venā kārtā, kā pati zemnieku savienība to, pēc ma-
nām domām, pamatoti saka, ienākumu lielāko daļu
valstij dod zemniecība kā tāda, tad nevar piespiest
patreizējos grūtos krizes laikos visu zemniecību sa-
maksāt vienai zemniecības daļai, kaut ari pamatotus
rēķinus. To mēs neatrodam par iespējamu. Palī-
dzība un izeja šai brīdī jāatrod kaut kādā citā veidā.
Aiz šiem motiviem mēs nevarēsim balsot par minēto
priekšlikumu. Kā zināms, tiklab šinī kara zaudēju-
mu lietā, kā ari vispār lauksaimnieciskās palīdzības
lietā varētu būt runa par kaut kādiem reāliem lie-
lākiem palīga līdzekļiem un stāvokļa uzlabošanu ar
ārzemju palīdzību. Uz to ari vajadzētu iziet, ja at-
tiecīgās politiskās grupas nopietni grib domāt par
lielāku palīdzību lauksaimniekiem vai nu meliorāci-
jas, vai citu kreditu veidā. Bet to nu būs grūti teikt,
ka tas grupas, kas te citādi arvien uzstājas par pa-
līdzību lauksaimniekiem, ari sekmētu šādas palīdzī-
bas saņemšanu no ārienes. Tā neatbildīgā opozīci-
ja, kura mums Latvijā ir radusies pirmo reizi, neap-
mierinājās vairs pat ar to principu, kurš te jau uz-
svērts un kurš iziet uz to, ka valdības autoritāti va-
jaga sargāt ne tikai tad, kad paši ir valdībā, bet at-
zīst to Kerenska politiku, ka valdības autoritāti va-
jaga_ sargāt «par tik, par cik". Bet pēdējā laikā ir
novērota pilnīgi jauna parādība, un proti, ka visas
Latvijas valsts intereses ari jau nostāda atkarībā no
savas partijas politikas. Ja mēs ņemam to pašu at-
līdzības jautājumu,par kuru pie zemkopības ministri-
jas budžeta ir vairākkārt runāts, tad jāsaka, ka at-
tiecīgā suma šī gada budžetā ir 1 miljonu latu liela
un domāta ārzemnieku zeņiju uzpirkšanai un tā tad
faktiski nemaz nav runa par atlīdzību, bet gan, ka
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jauteikts, par ārzemnieku zemju uzpirkšanu. Te nu
tomēr saka, ka tā esot maskotā veidā atlīdzība par
muižnieku zemēm un-ka tas esot ārkārtīgs asins
grēks. Uz to es gribu aizrādīt, ka ņemot tieši no
budžeta viedokļa, tas nav nekāds grēks.. Es gribu
aizrādīt tikai uz tām nekonsekvencēm, kādas ir jūsu
rīcībā šai gadījumā. Jūs aizrādījāt, ka šīs sumas nav
pieņemamas no budžeta viedokļa un ka tās sumas
varētu izlietot lietderīgāki. Bet kamdēļ tad jūs to
neteicāt tad, kad mēs stāvējām par atlīdzību, tāpat
kā jūs, par visām zemēm. Tagad, kad iet runa par
samaksu, par augstākais pāris procentēm no visām
atsavinātām zemēm, un tagad, jūs sakāt, ka no bu-
džeta viedokļa par to nevar runāt, tas ir mazākais
neloģiski. Tālāk jūs_pārejat uz taisnības viedokli.
Te nu es gribu jautāt, kungi, kur tad nu ir jums
tāda loģika radusies, kad javienam vai, ari jagribiet
desmitiem ir nodarīta netaisnība, tad jūs sakāt, ka
tam vienpadsmitam ari vajaga nodarīt tādu pat ne-
tasnību. Tādu loģiku es nesaprotu. Un jagalu galā
mes pārejam uz jautājumu politisko pusi, tad jānāk
pie_ slēdziena, ka tā jau ir ļoti līdzīga tai, kuru Krie-
vija piekopa pats ķēņins, kurš teica, ka Krievijai
vajaga sabrukt, viņai vajaga karu pazaudēt un tad
tikai komunistu partija varēs izmantot stāvokli pil-
nos apmēros. Tagad mūsu labā spārna dažas gru-
pas iet to pašu ceļu unsaka, lai ar to Latviju iet kā
iedams, lai arviņu nerēķinās ārzemēs, lai nedod ār-
zemnieki nekādus kreditus, kad tik mūsu politiskā
partija var vest labu aģitāciju. Mums gan vajadzē-
tu gadat visiem par to, lai ar ārzemniekiem varētu
attiecības nokārtot un tamdēļ ari vajadzētu skatīties,
lai viss ietu, vismaz uz ārieni, pa normālu ceļu, bet
jus gribiet sacīt, jo sliktāki, jo labāki. Tā to ne-
drīkstētu darīt neviena opozīcijas partija, tas vairs
nav nacionālisms, nav patriotisms, tā ir no valsts
interešu viedokļa nosodāma rīcība un katrā ziņā, ciktālu vieni vai otri stāv par atlīdzību, principā tiem
šai gadījuma nostāties pretēji valsts interesēm neva-jadzētu. Vajaga saprasties ari šinī jautājumā ar ār-zemēm, un citādi rīkoties ir pavisam nevietā un jo
sevišķi kaitīgi priekš zemniecības. Mūsu labā spārna
partijaspļekopj patreiz tādu politiku, kādu jūs re-
dziet pedeja _ laika Francija,_ kur Puankarē oficiozs
„1emps" stradatanī virziena, lai franka kurss kristu
un lai tāda kārta varētu demonstrēt tautai, ka tā iz-darījusj lielu grēku, balsodama par progresīvākām
aprindām, kas tagad Francijā pie varas nākušas.
Ja piekopj tādu politiku, tad tas nav valstiski, nav
nacionāli, nav patriotiski un no tā mums vajadzētu
atteikties; tauta šādu rīcību nevienam nepiedos. At-tiecība uz pārējiem iebildumiem un pārmetumiem,
kādi tika taisīti pret centra grupām sakarā ar budže-tu, sīkāki negribu pakavēties. Atzīmēšu to, ka tas,kas tagad šaiziņa prese tiek teikts, bet no šī katedra
gan vairs netiek atkārtots, ari ir vienkārša faktu
sagrozīšana. Citādi nevar nosaukt šīs dienas «Brī-vas Zemes" rakstu par to, ka lauksaimnieki tiekotizmantoti uz linu monopola rēķina. Ja kāds to ņem
nopietni, tad lai vispirms atspēko no manis pievestosskaitļus. Lai ilustrētu šai ziņā faktisko linu mono-pola pārzinātāju, tagadējo opozicionāru, liekulībuatļausos_ pievest pie agrāk teiktā vēl vienu ilustrā-ciju Peaejo 3 gadu laika linu nodaļa, kura atrodasgandrīz pilnīgi opozīcijas partijas biedru vadībā, irtikai uz zortem pelnījusi 43 miljoni rubļu, tas nozī-
me to, ka no zemniekiem lini ir ņemti par zemāku
šķiru, neka tie faktiski ir bijuši. To nav nekad ne
Saeima, ne ari valdība kā tāda, kurā centrs ir pie-
dalījies, vēlējusies, tā ir nepareiza rīcība. Lieta pa-
liek vel ļaunāka, ja sakarā ar šo faktu sāk pat ār-
zemes cirkulēt nepatīkamas baumas, ja caur šo «kār-
tību" zud katra kontroles iespēja pie linu izvešanas

uz ārzemēm, kur ir iespējama ari «mīkstāka" kon-
trole, tad no tāda viedokļa pieejot pie šī jautājuma,
lieta paliek pavisam nepieņemama. Ja mēs tālāk
pakavēsimies pie linu monopola un apskatīsim līgu-
mus par liniem, kuri ir slēgti agrākās valdības laikā,
tad mēs redzēsim, ka zemniekiem ir pāris simtu mil-
jonu zaudējumu cēlušiestikai tāpēc, ka līgumi bij pār-
agri slēgti, ka lini bij jau iepriekš pārdoti. Lini ir
tikuši pārdoti sistemātiski, to paredzot, uz priekšu.
Lai bilde būtu skaidra, kā tas viss ir noticis, tad man
jāsaka, ka lini piemēram pārdoti novembrī, bet
maksāšanas termiņš paredzēts aprilī, tad vēl nāk
klāt dažādi bezprocentu «aizdevumi" un bieži vien
lini tiek pārdoti ar 10—20 mārciņām uz tonnas lie-
liem zaudējumiem. Linu cenas zemkopjiem nevarē-
ja paaugstināt laikā zemnieku savienības un mazi-
nieku vadoņu neizdevīgi noslēgto līgumu pēc, —
tāda ir jūsu gādība par zemniecību. Jūs nākiet un
runājat par linu monopolu un sakiet,ka tas lauksaim-
niekiem kaitīgs, bet paši jūs pie tā esiet vainīgi. Da-
ti, ko es pievedu vispārējās debatēs, rāda, ka lauk-
saimnieki dabūs par liniem mazāk, ja monopolu at-
cels un starpnieki,_kas iedzīvojas tagad uz linu mono-
pola rēķina, pec tā atcelšanas iedzīvosies vēl vairāk.

Priekšsēdētaja biedrs A. Petrevics: Vārds. ,-, g
Goldmanim. (r^F

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Apspried
žot zemkopības ministrijas budžetu, es tuvāk negri-
bu apstāties pie zemkopības ministrijas darbības tās
daļas, par kuru te runāja Celmiņa un Gailīša kungi
no ta viedokļa, ka uzto skatās zemnieku savienība,
bet es gribu gan tuvāk apstāties pie mežu departa-
menta darbības, ka ta izpaužas attiecībā uz vienu
otru jautājumu. Es gribu runāt par tiem kokiem,
kādus izsniedzjaunsaimniecībām, izpostītiem un kā-
dus rudeņos pārdod mežu torgos. Ja šī izsniegšana
un pārdošana notiks ar tādu vērtējumu turpmāk, kā
tagad pedeja gada notikusi, tad es ļoti šaubos, vai
mežu torgos mes varēsim sadzīt tādus uzsolījumus,
kādi līdz šimbijuši. Tikpat netaisni ir domāt, ka iz-
postītie un jaunsaimnieki ir saņēmuši tik un tik daudzkubikpedu būvkoku, cik daudz tos uzrādīja mežu re-sora priekšstāvji, kad nāca runa par izsniedzamiem
kokiem jaunsaimniecībām un izpostītiem. Mežu de-
partaments pats nenoliedz, ka 10—30% % trūkst nota kubikpedu daudzuma, kāds skaitās izsniegts iz-postītiem un jaunsaimniekiem. Tas atzīst ari parpareizu koku rūpnieku savienības aizrādījumu, kano 25—30% pagājuša gada torgos no pārdotiem ko-
kiem trūkst šādskubikpedu daudzums. Tāpēc ir pil-nīgi saprotams tas nemiers jaunsaimniekos un vec-
saimniekos, kuri saņem pedeja gadā kokus mazākā
kubikpedu daudzuma, neka tiem pārdoti. Te nekā-da ziņa nevar lieta turpmāk tā palikt, bet gan irvajadzīgs, jai šīpārdošana reiz tiktu izdarīta taisnīgiun nevis ta, ka šie ļaudis tiek vesti galīgā maldinā-šana. Es saprotu, ka te no mežu resora puses nākzināmi pārmetumi uz valsts kontroli, ka te varbūtdaži revidenti nemākulības dēļ izdarījuši kādu spie-dienu uz koku novērtēšanu. Pret tiem kontrolesrevidentiem ari mums kas būs sakāms, bet maniekas, sim bridi nevar tomēr visu to mest uz valstskontroli vien. _ Ja mes paskatāmies tanīs dokumen-
tos, kuri ir rnusu priekša attiecībā uz to, kā nostā-
jas mežu departaments dažos jautājumos, piemēram,ja cirsmai 25 asu apkārtne cirtēji nocirtuši vienu vai
otru koku, tad mežzinis par to sastāda attiecīgu aktu
un taisa te ļoti augstu vērtējumu. Tie koki, kas būtu
nocirsti unnebutu skaitāmi kā būvkoki, tomēr tiek
ierindoti būvkoku šķirā, kas nekad nebūtu pielai-
žams. Man pie rokas ir viens tāds lēmums par tādu
nociršanu apkārt cirsmei, kur cirtēji vienu otru ko-
ciņu nocirtuši. Tie te ir uzskatīti kā uz celma mē-



621 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 18. sēde 1924. gada 28. maijā. 622

roti būvkoki. Piemēram egles — vienu collu resnas
— 4 gabali; 2 collu resni būvkoki — 4 gabali u. t t
Tad tālāk, malkas koki: 2 collu resni uz celma —
1 gabals u. t. t. Es domāju, ka tas drīzāk var node-
rēt par materiālu «Svariem", neka par visa nopietnība
sastādītu lēmumu, kur runa iet par viencollīgiemun
divcollīgiem būvkokiem. Varbūt viens otrs tāds
taksētājs gan ir redzējis, kur kaņepes aug, bet
nav redzējis kokus meža._ Ja ta izturas mežu de-
partaments pie koku vērtēšanas, tad nav brīnums,
ka tas taksētais kubikpedu daudzums, kas tiek jz-
sniegts jaunsaimniekiem un meža torgos_ tiek pār-
dots, tas ir aplams un nesaskan patiesība ar esošo
daudzumu. Tepat kāda_augstaka_ mācības iestāde
Rīgā ir pirkusi malku kāda tolaka vieta no Rīgas.
Pērkot malku no šī meža, iznāk ka kubikass malkas

. tālā mežā, stipri tālu prom no Rīgas, iznāk gandrīz
tikpat dārga, cik te Rīgā Daugavmalā. Tas_ ir tā-
dēļ, ka cirsmā nav iekšā tik daudz kubikpedu, cik
notaksēts un cik vajadzētu būt. Ar tādu rīcību bez
šaubām mežu resors zaudē uzticību pie koku pir-
cējiem. Nevar būt citādi, ka nākošā gada torgos bez
šaubām tam vajaga ļoti ļauni atsaukties uz solīju-
miem. Nevar būt divu domu, ka šogad kokrupnie-
ki lūkos šī gada zaudējumus iegūt atpakaļ ar sevišķi
dubultīgu atturēšanos no uzsolījumiem rudens mežu
torgos. Tad es gribētu vēl teikt dažus vārdus at-
tiecībā uz kādu rīkojumu, kuru apstiprinājis 28. ap-
rilī zemkopības ministrs Bauera kungs. Tas ir no-
teikums par lopu ganīšanu valsts mežos, kas ir sa-
cēlis sevišķi lielu uzbudinājumu visā zemē. Šo no-
teikumu 1. pants noteic, ka lopu ganīšana valsts me-
žā ir atļauta pilngadīgas personas uzraudzībā. Va-
ram iedomāties, ja tagad sāks šīs pilngadīgās perso-
nas meklēt pa visu zemi, lai tās gana lopus, cik augstu
tad gan netiks sadzītas ganu algas, tad, ja kādai
mazākai saimniecībai būtu tik kādas pāris govis un
tai vajadzētu pieņemt šādu pilngadīgu ganu, vai kas
ganīto līdz rudenim, tad gan šīs 2 govis būs noganī-
tas par labu gana algai. Ja nu to tulkotu tā, ka piln-
gadīga persona zināmā mērā tikai uzrauga ganu,
tad ari tas ir stipri neskaidri un varbūtīgi. Tad iz-
nāk tā, ka pilngadīgs gans gana mazgadīgo ganu un
mazgadīgais gans gana tos jērus. Es domāju, kā
ari to neņemtu, bet tā uz šo jautājumu nevar skatī-
ties, ka to dara resori. Te būtu katrā ziņā ienesama
skaidrība, jo citādi tas rada tikai lielu un nedibinātu
nemieru pret mežziņiem un mežsargiem, kuri šinī
ziņa. ir pilnīgi nevainīgi. Ja šis pants ir uzrakstīts
tāda veidā, tad to protams citādi nevar saprast, ka
te ir vajadzīgi pilngadīgi gani. Tālāk šajos pašos
kuriozos noteikumos teikts, ka uz mežziņa pieprasī-
jumu lopu īpašniekiem, kuri grib ganīt savus lopus
valsts mežos, jāiežogo visas tās vietas, kurās lopu
ganīšana aizliegta. Pašas pēdējās dienās pa zemi
iet apkārt cirkulārs no mežziņiem, kurā 2—3 dienu
laika uzdots izcirst mežā kārtis to lopu īpašniekiem,
kasgrib ganīt lopus valsts mežos un iežogot cirsmes,
kuras aizliegts lopus ganīt. Šis milzīgais darbs jā-
dara paša sejas laika, vislielākā darba laikā, kur nāk
vel klāt steidzīgi izpildāmi noteikumi par ceļu labo-
šanu, kur ir tik daudz steidzamu lauku darbu. Ja
noteikumi netiks ievēroti, ir piedraudēts aizliegt lo-
pu ganīšanu mežā. Ziemā, kad varēja kārtis izcirst,
zemkopības ministrija nevarēja iedomāties, ka varē-
tu pienākt laiks, kad pavasarī mežos būs jāgana lopi.
Tagad maija mēnesī zemkopības ministrija ir apķē-
rusies un nu dzen lauksaimniekus uz mežu cirst kār-
tis un taisīt žogus. Tālākie noteikumi ari ir stipri
drakoniski, attiecībā uz lopu īpašniekiem. Ja nu,
sagāzts kāds grāvis, vai apskādēts kāds tilts, tad
lopu īpašniekiem jānes ne tikai civila, bet ari krimi-
nālā atbildība. Tā tad viņam ne tikai jāsamaksā

zaudējumi, bet jānes ari krimināla atbildība. Bei-
gās šie Bauera kunga nosacījumi pasaka, ka lopu
īpašniekam jāatbild par visiem zaudējumiem ar visu
savu kustamo un nekustamo mantu. Ta tad
katram lielākam vai mazākam lopu īpašniekam va-
jadzēs riskēt ar visu savu mantuMan liekas, va-
rētu teikt visu ko, tikai to vien ne, ka pie šo notei-
kumu sastādīšanas tie ir nopietni pārdomāti. Bez
šaubām, jāpieprasa, lai visdrīzākā laika ša_da veida
rīkojumi tiktu izlaboti, lai tie turpmak_ nebūtu iedzī-
votājiem par tik ārkārtīgu apgrūtinājumu, ka tas
acumirklī tagad ir. Ir zināms tak, ka pie mežu de-
partamenta griežas kādas delegācijas no vietām un
aizrāda uz to lielo netaisnību, kas_ notiek pie mežu
materiālu vērtēšanas, kur nav uzradītais kubikpedi»
daudzums, vai ari par lopu ganīšanas bargajiem no-
teikumiem, tiek aizrādīts, ka ļaudīs šur un tur cir-
kulē dažas tumšas, noziedzīgas valodas, pretī tai ne-
taisnībai, tiem netaisniem rīkojumiem. Tur_ runa
par gaidāmo sauso laiku un par tam varbūtībām,
kādas varētu mežā notikties sausam laikam iestājo-
ties. Uz to var novest šādas netaisnības un ārkār-
tīgi bargie noteikumi. Bez tam es gribu aizrādīt uz
to netaisnību, kura notiek attecība uz mežsargu al-
gām. Mežsargiem, kā zināms, alga tiek izmaksāta
ne tik"vien naudā, bet aritiek dots 7 hektāri zemes.
Šie7 ha zemes tiek novērtēti tik dārgi, ka nekur
Latvijā. Ir bijuši gadījumi, ka ja_ šos 7 ha izrentē
kaut kurš cits, tad viņam par to jāmaksā 2, 3 līdz 4
tūkstoši rubli, bet mežsargam turpretim šī zeme tiek
novērtēta uz 12.000 rubļu. Katrā ziņā ir vajadzīgs
gādāt ari šeit, lai mežsargiem nebūtu tik ārkārtīgi
dārgi jāmaksā par šodienesta zemi. Sakara ar to ir
bijuši gadījumi,ka mežsargi negrib pieņemt algā do-
to zemi, grib tikt vaļā no tās, par kuru tiem jāmaksā
līdz 4 reizes dārgāk nekā citiem. Tad attiecība uz
mežsargu māju jautājumu man jāteic, ka te protams
zemkopības ministrija bija izpildījusi tos lēmumus,
kādus bija taisījusi i Saeima un ari Satversmes Sa-
pulce attiecībā uz likumprojekta izsniegšanu par
Vidzemes bijušokroņa mežsargu pielīdzināšanu Kur-
zemes kroņa mežsargiem. Šādulikumprojektu zem-
kopības ministrija bija izstrādājusi un iesniegusi, bet
jāteic,ka atkal ne senāk kā šodien agrarkomisijā no-
tika tas, ka atkal ar šīs pašas koalicijas balsīm, sā-
kot ar Arveda Kalniņa kungu un Rozentāla kungu
beidzot, nobalsoja un atraidīja šo likumprojektu par
bij. Vidzemes kroņa mežsargu māju lietotāju pielī-
dzināšanu tiesībās Kurzemes mežsargiem, nelūkojo-
ties uz to, ka Satversmes Sapulcē no vienas sienas
līdz otrai sienai ticis taisīts vienbalsīgs lēmums par
to, ka savās tiesībās bijušie Vidzemes kroņa mežsar-
gi pielīdzināmi Kurzemes mežsargiem, nelūkojoties
uz to, ka otreiz tāds lēmums venbalsīgi Saeimā tai-
sīts, nelūkojoties uz to, ka trešo reizi decembra mē-
nesī pagājušā gadā Saeima atkal vienbalsīgu lēmumu
taisīja, ka jānokārto kroņa mežsargu jautājums. Te
nu cītīgais Arveda Kalniņa kungs uzstājās pret šo
projektu un taisni ar Jūsu balsojumu, Kalniņa kungs,
šis jautājumsari tā izšķirts un mežsargi nu varēs
Jums pateikties, ka šis likumprojekts atraidīts komi-
sija. (Starpsaucieni.) Es šodien pats biju klāt, kad
zemnieku savienības frakcijas priekšstāvji balsoja
pretim Jums un Jus neko citu gudrāku nevarējāt iz-
darīt, ka pacelt roku un pasacīt — atturos. Mež-
sargi nu gan jums nesniegs par to pretim savu roku.
(Arv. Kalniņa un citu starpsaucieni.) Jūsu gudrības,
Kalniņa kungs, te neder, joSaeima vairākkārt ir vien-
balsīgi lēmusi, kā šo lietu nokārtot, un šis agrarko-
misijas lēmums, ja reiz ienāks plenārsēdē, tad var-
būt viņšizšķirsies citādi, nekā tagad daži partijas vīri
ar savu nobalsošanu to grib izšķirt. (Starpsaucieni.)
Jums laikam tas vienalga, ko jūsu valdības ministrs
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iesniedz, jums nerūp, lai tāds priekšlikums izietu cau-
ri. Es šaubos, es lieku lielu jautājumu zīmi pie tā,
vai Bauera kungs pratīs izvest cauri ari savu pro-
jektu, kurš iesniegts jau agrāki un vai Saeima ari tas
projekts varēs balstīties uz Saeimas vairākumu un
nepadoties tam, ka dažu partiju, koalicijas deputātu
kungiem ienāk prātā dažreiz nostāties uzcitāda re-
dzes stāvokļa. Tālāk Kalniņa kungs aizrādīja attie-
cībā uz izpostītiem, ka viņš ar visu sirdi principā
piekrītot tam, ka ir jānāk izpostītiem pretim, bet ne-
varot taču apgrūtināt iedzīvotājus ar jauniem nodok-
ļiem. Man jāteic, ka Kalniņa kungam gan vajadzēja
atcerēties no saviem ministra laikiem, ka bezgala lie-
lās cirsmas toreiz tika cirstas taisni tādēļ tik, lai ar
šīm sumām atjaunotu izpostītos apgabalus, un nevis
caur jaunu nodokļu uzlikšanu nāktu pretī izpostītiem.
Jums ir aizmirsušās visas šīs lietas. Bet toreiz visas
tas milzu sumas, šie miljoni bij domāti priekš izpostī-
tiem (starpsauciens). Nu, un tagad jūs nākiet un bal-
sojiet pretim visam sumam, kuras domātas kā atlī-
dzība izpostītiem. Es domāju, Kalniņa kungs, ka ir
loti liela starpība starp aizdevumu, ko Jūs dodiet kā-
dam cilvēkam un starp atlīdzību par to, ko viņškara
laika ir zaudējis. Tāpēc es — negribu nosaukt par
liekulību, bet varbūt jus paši tamlīdzīgu vārdu atra-
dīsiet, ar ko nosaukt jūsu labvēlību: «Mēs, mīļie iz-
postītie, esam principa par atlīdzību jums, bet mēs

ļ tikai negribamaplikt ar lieliem nodokļiem iedzīvo-
tajus." Labi butu, ja jus no to_ «principu" labvēlības
atturetos, _ lai tad izpostītie labāk gaida, kad radīsies
tāds sastāvs Saeima, kas labvēlīgāki izturēsies pret
izpostītiem._ Tapec attiecībā uz tām lietām, par ku-
ram es runāju, gribu redzēt, vai zemkopības ministra
kungs pratīs pieradīt to,ka viņam ir daudz vairāk no
svara zemes intereses, tautas labklājība un viņas tai-
snīgas prasības neka tikai sēdēšanaministra sēdeklī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladislavam
Rubulim.

V. Rubulis . (Latgales _ zemnieku partija): Man
cienītie deputātu kungi, jāaizrāda uz dažiem trūku-

y^fmiem zemkopības ministrijas darbībā, kuriem ir
priekš zemniekiem liela nozīme un kuri ir novēršami,
jarnusu valdība piegrieztu nopietnu vērību šiem jau-
tājumiem. Viens no šādiem jautājumiemir sādžu sa-dalīšana viensētas. Visiem ir saprotams, ka sādžu
sadalīšana ir ļoti steidzama,ka viss jādara, lai šo sa-
dalīšanu varētu paātrināt Bet kas tiek darīts? Paš-
laik sādžu sadalīšanu zemkopības ministrija izved di-
vējādi. Vispirms caur saviem valsts mērniekiem, tadatļauj sādžas sadalīšanu viensētās ari zvērinātiem
mērniekiem. Bet ne visi var šos zvērinātos mērnie-
kus izlietot, jo zvērinātie mērnieki izmaksā diezgan
dārgi: viņi ņem par viena hektāra izmērīšanu 300rubļu, kas uz vienu saimniecību, uz to Latgales bada
zemnieka saimniecību, ka viņu še nosauca, ir ļoti lielsizdevums. Bet vai nevarētu šeit valdība, ja viņa būtugribējusi, kaut ko darīt, lai šo stāvokli novērstu. Man
šķiet, ka varētu noteikt zināmu taksi mērniecības dar
biem. Nootras puses, vai nebūtu valdībai vienalga,
kāda kārta izdod valstsnaudu zemes sadalīšanas va-
jadzībām. Tagad pastāv tāds ieskats, ka jādala ar
valsts mērniekiem viensētās, ka valsts mērniekus var
algot un var viņiem maksāt. Bet to valsts mērnieku
nepietiek un nevar to darbu veikt un atrunājas visu
laiku ar to, ka trūkst spēku, lai darbu varētu paātri-
nāt. Ja būtu nopietnāki domāts, tad varētu atrast
tādu izeju, ka ņemtu tos pašus zvērinātos mērniekus
un atmaksātu to daļu, kura krīt uz valsts mērniekiem.
Vai valsts mērnieku uzturēšana valdībai neko ne-
maksā? Protams, ka maksā un ļoti prāvas sumas.
Un tādu sumu, ko izmaksā valss mērnieks, varēu at-
līdzināt tam saimniekam, kurš izdalās viensētās ar
zvērināta mērnieka palīdzību. Šī suma nebūtu tik

liela, ka mēs viņu nevarēto uzņemt budžetā un var-
būt varētu pietikt ar tām pašām sumām, kas jau bu-
džetā uzņemtas. Bet jautājums netiek nopietni pār-
domāts, tam netiek piegriezta nopietna vērība. Lie-
tas stāv uz vietas unLatgales sādžinieki nevar sagai-
dīt to laiku, kad tos beidzot izdalīs viensētās, kad
viņi varēs kaut cik izlabot savu Latgales «bada zem-
nieka" stāvokli. Es te runāju, lai klātesošie resora
priekšstāvji tam piegriež vajadzīgo vērību un tā vai
citādi to lietu nokārto, pieņemot varbūt to priekšli-
kumu, kuru es te ienesu. Otrs jautājums, uz kuru man
jāgriež vērība, ir par tiem pašiem viensētniekiem un
jaunsaimniekiem, kāds ir viņu stāvoklis kā Latgalē,
tā visā Latvijā, kas attiecas uz koku izsniegšanaskār-
tību. Ir zināms, ka mežu ir atlikušies pāri ne visur
vienādā daudzumā. Ir apriņķi un pagasti, kur mežu
ir vairāk un ir atkal tādi apgabali, kur mežu ir maz.
Tur, kur mežu ir mazāk, zemkopības resors izsniedz
ari mazāk koku, kamēr tanīs apgabalos, kur mežu ir
vairāk, zemnieki ari saņem vairāk. Ir tādi apvidi,
kur katram jaunsaimniekam vai sādženiekam iz-
sniedz tikai 50 vai 60 koku, bet tur, kur mežu ir vai-
rāk, izsniedz 300—400 koku. Tā tad, redzat, ka liela
starpība pastāv pie koku izsniegšanas vienā un otrā
vietā. Pēc mežu taksācijas tas iztaisa ļoti prāvas su-
mas, apmēram 50—60.000 rubļu uz saimniecību. Tā
tad tas zemnieks, kurš dzīvo tanī apgabalā,kur mežu
maz, cieš jaucaur to, ka viņš tur dzīvo; bez tam val-
dība viņam atrauj vēl to, kas .viņam ar likumu tiek
dots. Meži tiek izcirsti, mežu platība samazinājās.
Šodien ari tika daudz runāts par to, ka jāsper kaut
kadisoļi, lai mežu izciršanu varētu samazināt. Vai
nebūtu mežu izciršana šeit samazināma ari tādā kār-
ta, ka tiem jaunsaimniekiem, viensētniekiem, kuriem
tiek atrauta ta suma un protams atrauta netaisnīgi,
pretlikumīgi, ka viņiem par šo sumu tiktu izmaksāta
starpība, kādu iztaisa izsniedzamo koku vērtība tanīs
apgabalos, kur mežu ir daudz un tanīs vietās,kur me-
žu ir maz. Tad jaunssaimnieks, saņēmis tādu pabal-
stu, varētu ari iztikt bez mežu izciršanas. Caur to
pašu tiktu veicināta ugunsdrošo ēku būve, jo jabūtu '
nauda, tad protams ari ugunsdrošās ēkas varētu tikt
celtas .Kleķu būves nemaz neizmaksā dārgāki kā .
koka buves,_varbut pat Ietāki. Tā tad ar vienu roku
valdība it ka veicina jaunsaimnieku un viensētnieku
būvniecību, bet ar otru roku tiem pašiem, kam ap-
stākļi ir sliktāki, atrauj tos pabalstus, kuri viņiem
pienākas pec likuma. _ Varbūt patiesi te būtu vaja-
dzīgas lielākas un prāvākas sumas budžetā, lai šo
kartību varētu pieņemt. Bet jaatrodas ļoti prāvas su-
mas visādam citādam vajadzībām, kuras nav nemaz
tik nepieciešamas ka ikdienišķās zemnieku maizesjautājums, ka «bada" stāvokļa novēršana, tad vaja-
dzētu atraut no tiem lieliem pabalstiem teātriem un
citam lietam un dot vairāk naudas ēku būvei. Šo-dien Rudža kungs aizrādīja uz daudziem Latgales
jautājumiemun runāja it ka īsts Latgales deputāts un
aizstāvis. Man jāsaka, ka tiem aizrādījumiem, kurustedeva Rudža kungs, man ir jāpiekrīt, bet man viņamjāpārmet, ne viņam, bet viņa partijai, ka tā partija,
kuru _pie mums sauca par 3. numuru ir līdzvainīga pieta stāvokļa, kas mums tagad ir, jo ari viņa atbalsta
tagadējo valdību un pieder pie tās koalicijas, kura iz-ved so_ zemkopības resora politiku. Kāda ir zemnieku
apgādāšana tanī paša seklas jautājumā, uz kuru aiz-
rādīja Rudža kungs* Zemniekiem izsniedz sēklu '
par 200—300 rubļu puda, kas patiesībā ir divkārtīga
un trīskārtīga cena. Ka še pareizi jau tika izrādīts,
zemniekam rudenī, varbūt, bus jāsaņem no šīs sēk-
las 10 pudu vieta tikai 30 pudu un tādā kārtā viņa
darbs nepavisam neatmaksāsies, viņa darbs būs bijis
pilnīgi veltīgs. Vai tiešām nebij iespējams sniegt šo
palīdzību jau rudenī. Jau rudenī 1par to tika daudz
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runāts ,kad varēja iepirkt sēklu ne par 200 rubļi puda,
bet trīskārt lētāki. Protams, vajadzīgas ari visas tas
labierīcības, visas tās nepieciešamības, uz kuram še
tika aizrādīts, kā piemēram mašinu koplietošanas
punkti u. t t. Man jāatzīmē ari no savas_ puses, ka
ari šinī ziņā nekas netiek darīts. Ja pagājuša gada
tika izsniegti pabalsti, piemēram, tiem pašiem mašinu
koplietošanas punktiem, tad šī gada budžeta paredzēti
ne vairs pabalsti, bet tikai aizdevumi, lai gan šie
punkti ir nepieciešami tiem sīksaimniekiem, kuripaši
saviem spēkiem nekādas mašinas nevar iegadāties.
Uz šiem jautājumiem gribēju griezt_ valdības nopiet-
nāko vērību. Ja viņa piegriezīs vērību šiem jautā-
jumiem, tad ari būs iespējams atbalstīt zemkopības
ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Velkmem.
A. Velkme (Latgales kristīgā zemnieku savienī-

ba) : Augstā sapulce! Zemkopības ministrijas bu-
džets katru gadu izsauc garākas debates un dažreiz
beidzas pat ar valdības krizi. Tāpat ari šogad zem-
kopības ministrijas budžetam tiek piegriezta sevišķa
vērība. Agrākos gados pirmo vietu debatēs par zem-
kopības ministrijas budžetu ieņēma agrārreforma; ar
šo gadu izcilus vietā tiek nostādīts lauksaimniecības
departaments ar agronomisko palīdzību. Un pilnīgi
dabīgi ir, ka interese par agrārreformas izvešanu ir
mazinājusies, jo šī reforma iet uz beigām. Zemes sa-
dalīšana varbūt jau šogad izbeigsies un tāpēc ari pil-
nīgi dabīgi,ka par zemes reformu tagad mazāk runā
un visa vērība tiek piegriezta lauksaimniecībai kā
tādai.

Ar zemes reformas izvešanu Latvijā ir radītas
desmitiem tūkstoši jaunsaimniecību. Blakus valsts
fonda zemju sadalīšanai tiek izvesta ari sādžu pārie-
šana uz viensētām un tas pavairo jaunsaimniecību
skaitu._ Šīs jaunsaimniecības ir pa lielākai daļai vēl
neapbūvētas. Neapbūvēto jaunsaimniecību skaits ne-
iet mazuma, bet plašumā, jovēl aizvien tiek sadalītas
jaunas fonda zemes un drīzā laikā uzsāks plašākos
apmēros dalīt sādžas viensētās. Ja nu mēs pieņe-
mam to, ka tagad ir apmēram ap 40.000 jaunsaimnie-
cību nodibinātas un ja aprēķinām cik jaunsaimniecī-
bas var nodibināt, sadalot sādžas viensētās, tad šis
jaunsaimniecību skaits dubultojas. Latgalē patlaban
ir nesadalītas viensētas ap 3400 sādžas ar 44.000
saimniecībām, un ja tas sadalīs viensētās, tad neap-
būvēto jaunsaimniecību skaits Latgalē pavairosies
četrkārtīgi. Līdz ar to paceļas jautājums par lauku
būvniecību. Bet kā ir nokārtota lauku būvniecība no
sakta gala, kad saka izvest .zemes reformu? Jr jā-
saka, ka neviena valdība nebija interesējusies par
lauku apbu vešanu. Tika jzdots likums par mežu ma-
teriāla izsniegšanu, bet kā jaunsaimniecības apbūvēt,
par to valdība nemaz neinteresējās. Mums ir veseliapgabali, kur ir mežu trūkums, kur nav iespējams
apbūvēt visas jaunsaimniecības ar koka ēkām, betnekāda cita atbalsta šo jaunsaimniecību apbūvēšanai
līdz šim nav, nekādi citi līdzekļi nav atrasti. Tas jau-
tājums pacelts tikai pagājušā gadā,kad lauku būvnie-
cība bija nonākusi kritiska stāvoklī it sevišķi Latgalē.
Ja Kurzeme ir daži apgabali, kur ir mežu trūkums,
piemēram, Bauskas apriņķis, tad jāsaka, ka visa Lat-
gale atrodas tāda stāvoklī. Ievērojot to, valdībai,
stājoties pie agrārās reformas izvešanas, vajadzēja
paredzēt ,ka ar mežiem nevar izbūvēt visas saim-
niecības un vajadzēja atrast citu apbūvēšanas veidu.
Bet tas netika darīts. Kad pagājušā gadā zemkopī-
bas ministrijā tika pacelts jautājums par ugunsdrošu
ēku būves pabalstīšanu, tad tam bija daudz pretinie-
ku. Atceros, ka dzīves atjaunošanas padomē, pārru-
nājot par šo jautājumu,no sākuma vai vienīgi latga-
lieši atbalstīja ugunsdrošo ēku celšanu ar valdības
pabalstiem. Tagad likums par pabalstiem lauku buv-

i

niecībai ir izstrādāts zemkopības ministrija, ir nonā-
cis līdz Saeimai, bet Saeima veselu pusgadu guļ uz
vietas un netiek apspriests. Cerēsim, ka vel šinī se-
sijā tas nāks priekšā unreiz taps par likumu. Bet ja
tas tiks pieņemts, tad vel zemkopības ministrijai bus
jāizstrādā noteikumi, kādā veida izlietot līdzekļus,
kādi paredzēti šinī likumā. Būs jānosaka,kādiem ap-
gabaliem vispirms izsniedzami pabalsti ugunsdrošo
ēku celšanai un vai nebūs ari galvena vērība jāpie-
griež Latgales apbūvēšanai. yai šie līdzekļi nāks ari
uz Latgali, to redzēsim nākotne. Bet līdz šim, jāsaka,
tās sumas, kuras bijušas zemkopības ministrijai
ugunsdrošo ēkū celšanas pabalstīšanai, uz Latgali
maz ir nākušas. Tās tika izlietotas Vidzeme un Kur-
zemē,kur lauku apbūvēšanas jautājumsnebija tik sā-
pīgs. Tikai pagājušā gadā pirmiekrediti ugunsdrošu
ēku būvniecības pabalstīšanai nonākuši Latgale. Bet
vai ēkas, kuras tiks celtas ar šiempabalstierm bus
priekšzīmīgas, par to ir jāšaubāsun jāšaubāsir tapec,
ka būvniecības nodaļas darbība uz vietām nav manā-
ma. Krediti tiek izsniegti naudā, izsniedz ari plānus
un lai nu lauksaimnieki paši būvējas, bet praktisku
norādījumu nekādu uz vietāņi nav. Tapec ir jāšau-
bās, vai sumas, kas tiek izdotas

^
tiks lietderīgi izlie-

totas, vai uzceltās ēkas varēs būt par priekšzīmi ci-
tām saimniecībām, kurām vēlāk tiks atvēlēti lielāki
krediti.

Runājot par agronomisko palīdzību, man ir jāsa-
ka, ka šī lieta ari ne visai labi nostādīta._ Te uzstā-
jās Rubuļa kungs un aizrādīja,ka bijuši tādi laiki, ka
uz Latgali nemaz netikušas laistas sumas, kuras tika
dotas agronomiskās palīdzības veicināšanai. Šīs su-
mas, patiešām, 1920., 1921. un 1922. gadāLatgalē ne-
iekļuva. Ja iekļuva, tad ļoti niecīgas sumas. Bet
kas tam bij par iemeslu? Krievijas laikos Latgalē
pastāvēja pašvaldības agronomija. Sabiedrisku or-
ganizāciju, kuras varētu uzņemties agronomiskās pa-
līdzības izvešanu, nebij. Dibinājās gan dažas bie-
drības-, bet tās bij sīkas lauksaimnieku biedrības, ku-
rām nebij nekā apvienojoša, nebij plašākas organizā-
cijas. Šīs biedrības nebij spējīgas izlietot sumas, kā-
das valdība varēja dot. No zemkopības ministrijas
tika pieņemts princips, ka agronomiskā palīdzība bū-
tu vedama caur sabiedriskām organizācijām. Ievē-
rojot to, ka Latgalē tādu lielāku sabiedrisku organizā-
ciju nebij, tad ari vēl Satversmes Sapulcē vairākas
reizes no mūsu frakcijas tika izsacītas domas, ka ag-
ronomiskai palīdzībai būtu pagaidām jānāk caur paš-
valdības iestādēm, neatsakoties no principa, ka vēlāk,
kad nodibināsies sabiedriskas organizācijas, varētu
pāriet uz sabiedrisko organizāciju pabalstīšanu. Bet
toreiz, par nožēlošanu, darba partija, kura tagad ba-
žījas

^
par to, ka tanī laikā Latgale neko nav saņēmusi,

uzstājas kategoriski pret pašvaldību pabalstīšanu.
Tur bija savi politiskie nolūki darba partijai, bet tie
Latgalei nenācapar labu. Toreiz darba partijai paš-
valdības iestādes nekāda iespaida nebija, un tāpēc
darba partija domāja: «Lai ari nenāk nekas Latgalei,
kad tik tas sumas nenāk politisko pretinieku rokās."
Mums ari tadnebija sevišķa iespaida apriņķu pašval-
dības, bet mes uz agronomisko palīdzību skatāmies
ka uz tīri kultureli saimniecisku lietu, tāpēc mēs bi-
jāmparto

^
ka šīs sumas vajadzētu izsniegt pašvaldī-

bas iestādēm, kamēr nodibināsies sabiedriskās orga-
nizācijas. Bet darba partijas ieskats bija citāds. Vi-
ņas nolūks bija tās sumas saņemt savās rokās. Ar
to nolūku 1921. gada beigās darba partija nodibināja
mazsaimniecību veicināšanas biedrību, ar tīri poli-
tisku nokrāsu, kurai pēc darba partijas domām vaja-
dzēja saņemt visas agronomiskās palīdzības sumas.
1922. gadā šī biedrība saņēma sumas agronomiskai
palīdzībai. Bet šī biedrība nodarbojās galvena kārta
ar politiku un ari tā nauda aizgāja politiskai aģitācijai,
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darba partijas propagandai. Pirms Saeimas velēša-
nām šī biedrība laida darbā ar priekšlasījumiem par
agronomiju visus savus speķus. Pat juristi un ties-
neši trauca runāt par agronomiju. Bet kādi tie priekš-
lasījumi bija? Vai tur bija runa paragronomi ju? Tur
nekāda runa par agronomiju nevarēja but, jo tas bija
Saeimas vēlēšanu laikā un ari lektori no agronomijas
neko nejēdza. Tur norisinājās tikai politiskas runas.
Beidzās tās runas aizvien ar uzsaukumu_ — balsojiet
par darba partiju. Tāda bija agronomiskās palīdzības
sniegšana 1922. gadā. Bet šai organizācijai nebija
piekrišanas plašākā sabiedrībā un tāpēc viņa bankro-
tēja. Latgalē pēc tam nodibinājās lauksaimniecības
biedrību savienība, kura apvienoja vairākas mazas
pagastu lauksaimniecības biedrības. Šī savienība ari
bija dibināta ar zināmu politisku nolūku, bet ari šo-
reiz! poliitskais nolūks nav izdevies. Šinī savienībā
ir saplūdušas gandrīz visas Latgales lauksaimniecī-
bas biedrības un tur pārsvars ir kultureli-saimniecis-
kām organizācijām. Pateicoties tam, politiskā dar-
bība no šīs savienības ir izslēgta un var attīstīties
agronomiskās palīdzības sniegšana. Kad nodibinājās
tīri kulturelā organizācija, tad ari zemkopības mini-
strija neliedza šai organizācijai pabalstus agronomis-
kām vajadzībām un pagājušā gadā cik šī biedrība
spēja izlietot tik viņai ari tika izsniegts. Varbūt ir
tādas nozares, kur šī biedrība būtu varējusi izlietot
vairāk līdzekļus, nekā tika izsniegts, bet diemžēl pie
līdzekļu izprasīšanas biedrībai nebij noteikta plāna un
viņa nezināja, cik līdzekļu vajadzīgs vienai vai otrai
vajadzībai. Ar to ari ir izskaidrojams tas,ka Latgale
nav saņēmusi tik daudz līdzekļu, cik viņai nākas. Bū-
tu iespējams vel vairāk līdzekļu uz Latgali laist, ja
no darba partijas nebūtu bijis iebildumu pret apriņķu
pašvaldību pabalstīšanu, kuras blakus lauksaimniecī-
bas biedrību _savienībai to pašu darbu būtu darījušas
Ta butu iespējams Latgale izlietot plašākus līdzekļus.
(Sauciens pajabi: «Tas ir pareizi.") Bet tas netika
pielaists, tapec ari agronomiskā palīdzība Latgalē at-
tīstās lēni.

Runājot par zemes reformu, Rubuļa kungs uzsvē-
ra, ka latgaliešu pārcelšana uz Kurzemi nemaz nevir-
zas uz priekšu un izsacīja brīnīšanos, kāpēc tas tā ir.
Ja apskatam tuvāk mūsu zemes reformu, tad jāsaka,
ka ta jau no paša sākta gala ir vesta pavisam citā vir-
ziena,neka tas Latgalei būtu vajadzīgs. Agrārās re-
formas likums nosaka, ka no zemes fonda vispirms
jāpaplašinapastāvošās sīksaimniecības un tikai no at-
likušas zemes var dibināt jaunsaimniecības. Bet kas
ir noticis Latgalē? Latgalē jau no paša sākuma ze-
mes reforma ir vesta pavisam pa citu ceļu. Sīksaim-
niecības Latgale ir aizmirstas un ir nodibinātas jaun-
saimniecības. Gandrīz viss zemes fonds j> sadalīts
jaunsaimniecības, bet paliek neapmierināti ar zemi
sādžu sīksaimnieki. Kas pie tā vainīgs? Ir vainīgi
tie paši, kas tagad par to bažījas. Darba partijai, tā-
pat ka Latgales zemnieku partijai, no paša sākta gala
bija savi priekšstāvji centrālā zemes ierīcības komi-
teja, bet šie kungi bija sapratuši Latgales sādžas kā
lielsaimniecības, kuras butu pielīdzināmas muižām,
kuram nebūtu nekādas tiesības saņemt piegriezumus
no fonda zemēm. Šiekungi tomēr aizmirsuši, ka Lat-
gale uz sādžu zemēm galvenais likums ir, vietējās pa-
rašas un pec šīmparašām pastāv sādžu saimniecības.
Tapec jums nebij nekāda juridiska pamata noraidīt
piegriezumus un pieņemt instrukcijas, kuras taisni
pretēji agrāram likumam noliedz sīksaimniecībām sa-
ņemt piegriezumus. Latgalē viss zemes pieprasītāju
vairums bija sīksaimnieki. Bezzemnieku Latgalē ir
samērā niecīgs skaits. Ir apmēram 45.000 tādu sīk-
saimniecību, kurām zemes platība nepārsniedz 10 ha.
Ja mēs pieņemsim tagad vidējo sainmiecības platību
uz kādiem 5—6 ha, tad lai šīs saimniecības paplaši-

nātu līdz 10—12 ha platībai, butu vajadzīgi apmēram
kādi 250.000 ha zemes. Mūsu zemes fonds atļauj vi-
sus šos apmierināt ar piegriezumiem. Sadalāmais ze-
mes fonds Latgalē sastāda pāri par 300.000 ha. Ja
mēs atskaitīsim vienu daļu no šī fonda ilggadīgiem
rentniekiem, kuriem jāpiešķir tāpat priekšrocības un
kuriem jādod jaunsaimniecība, tad ar pārējo zemi va-
rētu apmierināt visas sādžas līdz 12 ha platībai. Bet
par nožēlošanu tas nav noticis tāpēc, ka nav pareizi
sapratuši Latgales sādžu zemnieku juridisko un saim-
niecisko stāvokli tie kungi, kuri ir strādājuši pie ze-
mes reformas izvešanas no paša sākta gala. Tagad,
kad zemes dalīšana jau iet uz beigām, tad paceļ jau-
tājumu, kāpēc latgalieši ir palikuši bez zemes. Pro-
tams, pie visādiem apstākļiem viena daļa latgaliešu
arvien paliktu bez zemes un latgaliešu pārcelšana uz
Kurzemi būtu vajadzīga. Tomēr pie zināmiem apstāk-
ļiem šī vajadzība būtu bijusi mazāka. Ka tas nav no-
ticis, ka tik liels skaits latgaliešu ir palicis bez zemes,
par to jāpārmet ir Latgales zemnieku partijai, ir Lat-
gales darba partijai, kas strādāja pie zemes reformas
izvešanas; bet neizveda reformu tā, lai varētu apmie-
rināt ar zemi ja ne visus, tad lielāko daļu zemes pie-
prasītāju

^ Tagad, kad zemes reforma iet uz beigām,
paceļ jautājumupar latgaliešupārcelšanu uz Kurzemi
Šis jautājums ir cilāts jau vairākas reizes. Pārcelša-
na jautika iesākta 1921. gadā, bet toreiz katrs gaidīja
zemi savās mājās un ne labprāt brauca uz Kurzemi.
Vēlāk, kad bij skaidri redzams, ka ne visiem iznāks
zeme savās mājās, daudzi latgalieši bij ar mieru
braukt, bet tās zemes, kas 1921. gadā bija rezervētas
latgaliešiem, bija jau pļešķirtas citiem. Zemes pie-
šķiršana Kurzemē vispār bij gājusi uz priekšu daudz
atrak nekā Latgalē. Atrast zemi Kurzemē pagājušā
gada un vēl vairāk šogad priekš latgaliešiem būs ļoti
grūti, jo tur visa kultivētā zeme jau ir sadalīta. Ja
vel kur kaut kas ir ko ņemt, tad tā ir tikai nekultivētā
zeme. Latgaliešu pārcelšana uz Kurzemi turpinājās
ari pagājuša gada. Pagājušāpavasari tika pārceltas
pāri par 300 ģimenes,kurām tika piešķirtas jaunsaim-
niecības Šim gadam ari sagatavotas bij apmēram
120 saimniecības un vel ir rezervētas ap 200 saim-
niecības, bet tās visas ir uz nekultivētām zemēm. Šinī
pavasarī latgaliešus uz Kurzemi pārcelt nevarēs, jo
ar nekultivēto zemi viņi neko nevarēs iesākt, zeme
tiek izmērīta jaunsaimniecībās, viena daļa no tām tiek
piešķirta apriņķu komitejās ar tādu aprēķinu, lai ga-

. 'īga piešķiršana notiktu vēl vasaras laikā, lai līdz ru-
denimbutu iespējams sagatavot pa gabaliņam zemes
un iesēt kaut rudzus, uzcelt kādu ēku, lai pavasarī
butu kur apmesties. Citādi pārcelšana uz nekulti-
vētam zemēm nav nemaz iespējama un tāpēc ari iz-
skaidrojams tas, ka šinī pavasarī uz Kurzemi latga-
lieši netika pārcelti. Bet vai Rubuļa kungs, runādams
par latgaliešu pārcelšanu uz Kurzemi, domā pārcelt
visus tos 45.000 sīkzemniekus, kuri Latgalē nav ap-
mierināti ar zemi? Ari Rubuļa kungs, man liekas,
skaidri saprot, ka tas nav iespējams, jo tad viss Kur-
zemes un Vidzemes zemes_ fonds būtu jānodod tikai
latgaliešiem. Latgalieši butu bijuši apmierināti arzemi ja Latgales fonds butu sadalīts piegriezumos
sadzam, ka es jau aizrādīju. Ja tas ,iav noticis, tad
ir vainīga darba partija, kuras priekš&tāvis centrālā
zemes ierīcības komteja nepareizi dalīja zemi. Lai
daudz maz palīdzētu Latgales zemniekiem, es pagā-
jušagada centrāla zemes ierīcības komitejā pacēlu
jautājumupar zemes piegriezumiem sādžām. No sā-
kuma grūti bija pārliecināt dažu partiju priekšstāvjus,
ari darba partijas priekšstāvi, ka tas nenesīs nekādus
sarežģījumus, bet nāks.tikai lietai par labu. Par šo
lietu tika daudz runāts centrālā komitejā, un beigās
grozīja instrukciju par zemes piešķiršanu tā, ka tika
dota iespēja saņemt piegriezumus sādžu sīkzemnie-*
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kiem. Bet par nožēlošanu tas bija par vēlu, jo vairāk
par 7s fonda zemes bija jau sadalīts jaunsamniecībās
un piešķirts. Ari tās zemes, kuras vēl nebija sadalī-
tas jaunsaimniecībās, bija piešķirtas kā paliekamas
vietas. Šīpaliekamo vietu piešķiršana bija aizsteigu-
sies priekšā zemes sadalīšanai. Kad tika grozīta in-
strukcija par zemes piešķiršanu, tad nebija vairs ie-
spējams sasniegt tos rezultātus, kādi būtu bijuši sa-
sniedzami tai gadījumā, ja nebūtu pasteigušies ar pa-
liekamo vietu piešķiršanu. Tomēr, neraugoties uz
visām grūtībām, samazinot dažas saimniecības, kur it
labākas zemes, piegriezumu procents stiprā mērā pie-
auga. Kad 1920., 1921. un 1922. gadā piegriezumi
sīksaimniecībām sastādīja ap 10% no visas sadalī-
tās zemes platības, tad jau 1923. g. sastādīja 25% no
visas zemesplatības, kāda tika sadalīta tai gadā. Tās
tomēr ir diezgan niecīgs %, niecīga platība un uz
priekšu es paredzu,ka šo lietu nevarēs izlabot. Ne-
sadalīti paliek ap 40.000 ha un šī zeme piešķirta kā
paliekamas vietas.

Tālāk man būs jāatbildRubuļa kungam, kurš aiz-
rādīja, ka neraugoties uz zemes trūkumu Latgalē to-
mēr zeme tiekot izpārdota. Kā piemēru Rubuļa
kungs pieveda Cirmas muižu, kura pēc Rubuļa kun-
ga izteicieniem, esot sadalīta,piešķirta un piešķiršana
izpublicēta «Zemes Ierīcības Vēstnesī". Te jāsaka, ka
Rubuļa kungs tās lietas pavisam nezin. Rubuļa kungs
apgalvo,_ka bijis tieslietu ministrijā vai zemkopības
ministrija un tur redzējis to lietu un saka, ka dalīšana
esot fiktīva, ka ta nekādā ziņā nebūtu atzīstama par
pareizu. Bet jāaizrāda, ka tās lietas tā nav, Rubuļa
kungs. _ Ja es devu savu piekrišanu komisijai, kura
skata tās lietas cauri, tad tikai pēc tam, kad no apriņ-
ķa zemes inspektora bija paziņojums, ka zeme nav
nevienam piešķirta, ka tā pilnīgi brīva un no zemes
ierīcības komitejas puses nekādu iebildumu nav pret
dalīšanas atzīšanu. Pēc tam es varēju piekrist tai sa-
dalīšanai. Ta muiža nav nekāda muiža, bet ir vien-
kāršas lauku mājas un tās īpašnieki ir vietējie zem-
nieki, kuriem vairākiem kopīpašumā piederēja tā mui-
ža. Talak Rubuļa kungs aizrāda uz Vec-Rikovas
muižu,ka esot fiktīva dalīšana atzīta. Jāaizrāda, ka
irvesta tai lietā izmeklēšana zemkopības ministrijā
sakot no 1921. gada un nav neviena vietējā iestādē,
kas apgalvotu, ka dalīšana ir fiktiva. Ir atsauksme
no apriņķu komitejas par to lietu, kura atzīst, ka da-
līšana ir notikusi un pret to nekādus iebildumus neceļ.
Tāpat apriņķa inspektors pēdējā brīdī, pirms lēmuma
taisīšanas zemkopības ministrijā, bija paziņojis, ka šī
dalīšana ir notikusi pareizi, tā neesot fiktiva dalīšana
un ka caur dalīšanasatzīšanu sarežģījumi nevar ra-
sties. Tikai pec tādu ziņu saņemšanas es varēju pie-
krist dalīšanai. Tāpat ari citi komisijas locekļi pie-
krita. Beigas Rubuļa kungs minēja ka Borkovas pa-gasta bijušais muižas pārvaldnieks Šverins uz kāda
fiktiva dokumenta pamata esot ieguvis 215 desetīnas
zemes. Ari pie šī gadījuma man jāaizrāda, ka Rubuļa
kunga apgalvojumam nav nekāda pamata. Ja jau
katru līgumu, kurš slēgts mājas kārtībā, var saukt par
fiktīvu, tad es domāju, ka pie Rubuļa kunga, kā pie
advokāta, gan atradīsies līgumi, kas slēgti mājas kār-
tība šādas pat lietas un kurus viņš nesauc par fiktī-
viem. Šopirkšanas aktu neapstrīd ne pagasta valde,ne apriņķa zemes ierīcības iestādes, ne ari apriņķa
inspektors. Te ari Rubuļa kungs min, ka 1922. gadā
šī zeme esot piešķirta galīgi un piešķiršana publicēta
«Zemes Ierīcības Vēstnesī". Bet man jāaizrāda, —
Kotana kungs ari to zinas — ka Borkovas pagastā ti-
kai 1923. gada rudenī ir piešķirtas paliekamas vietas.
Tad 22. septembrī 1923. gadāRēzeknes apriņķa komL
tējā ir par šo lietu lemts, apriņķa komiteja šo pirkša-
nas aktu nemaz neapstrīd un atzīst, ka no zemes ie-
rīcības komitejas puses nav nekādu iebildumu pret

pirkšanas atzīšanu, ar noteikumu, ka īpašniekam pa-
liek kā neatsavināma daļa 50 ha._ Paša pedeja brīdī,
pirms lietas izšķiršanas, 24. martā apriņķa inspektors
ar rakstu Nr. 1914., ziņo, ka viņš zemes pirkšanas at-
zīšanai piekrīt, ka no zemes ierīcības_ puses nekādi
iebildumi nav. Tā raksta vietējās iestādes un nu nak
Rubuļa kungs, kas tās lietas labāk pārzinot un saka,
ka fiktiva esot visa tā lieta, ka zeme ir piešķirta u.
t t, ka tas viss esot nepareizi (starpsauciens). Tad
Rubuļa kungs saka, ka es esot parakstījis pirkšanas
aktu. Es pirkšanas faktu esmu apliecinājis vēl pirms
agrārās reformas izvešanas. Rubuļa kungs izsaka iz-,
brīnēšanos, ka es personīgi esot to pirkšanu aplieci-
nājis un piedalījies tanī komisijā. Tā komisija netaisa
lēmumus, viņa dod tikai atzinumus ministrim un mi-
nistrs tās lietas izšķir. Tā ir tikai padomdevēja ko-
misija,kura sīkāki tās lietas pārbauda un ministrs sa-
karā ar šīs komisijas atzinumu taisa savu lēmumu,
piekrīt vai nepiekrīt. Ja tai komisijai nav lemjoša
balss, tad ari tur nevarētu būt runa par to, ka nedrīkst
piedalīties tas, kas pats tās lietas tuvāk zin. Beigās
Rubuļa kungs vēl apstājās pie muižu, kultureliem cen-
triem, pārmezdams, ka Latgales kristīgo zemnieku
priekšstāvis pabalstot muižu centru izrentēšanu ak-
ciju sabiedrībai «Lini", bet nepabalstot sabiedrisko
iestāžu prasības uz šiem centriem. Bija minēti 2 cen-
tri: Višķu centrs un Ozolmuižas centrs. Višķu cen-
tru akciju sabiedrībai «Lini" nav nodevusi ne zemko-
pības ministrija, ne centrālā zemes ierīcības komiteja.
Centru nodeva sabiedrībai «Lini" bez valdības piekri-
šanas lauksaimniecības biedrība «Darbs". Šīs bie-
drības priekšgalā stāv darba partijas cilvēki. (J.
Trasuns no vietas: «Kas tie ir?") Laiveniekovs un
ari Jūs paši tur esat iekšā. Pēc tam, kad centrs tika
nodots «Liniem", griezās šī biedrība ar lūgumu pie
centrālās komitejas, lai atļautu cedēt līguma tiesības
uz akciju sabiedrības «Lini" vārda. Tā tas jautājums

. nokļuva centrālā komitejā. Es biju pirmais, kas tur
ienesa priekšlikumu, ka šis centrs jāpārņem valdībai
jeb lai valdībasniegtu plašākus pabalstus tai biedrī-
bai, lai ta varētu vest kulturelu saimniecību, jo tā to
centru divus vai trīs gadus rentē, bet nespēj nodibi-
nāt kulturelu saimniecību. Biedrība «Darbs" ir galīgi
bankrotējusi ar Višķu centru, pat rente nav nomaksā-
ta, kuru pec līguma nākas maksāt. Inventārs, kas ir ie-
gādāts,ari ir ņemts uzkredita un tagad draud inven-
tāra izpārdošana no torgiem. Tā tad tā biedrība ir
novedusi šosaimniecību līdz nullei un beigās iznomā-
jusi akciju biedrībai «Lini", kurai pārdots ari inven-
tārs par 300.000, lai gan šis inventārs ir iegādāts ar
valsts līdzekļiem. Tā bij jūsu politika. Savā laikā
Višķu centra del tika gāzts Ulmaņa kabinets (starp-
sauciens: «To darīja Kindzuls!"). To darīja Kin-
dzuls un ari darba partija. Rubuļa kungs ņēmās ap-
galvot ka Latgales kristīgie zemnieki nožēlo par Viš-
ķu centra atsavināšanu un ka tas esot redzams no
kāda raksta «Latgolas Vordā". Bet man jāsaka, ka
Rubuļa kungam ir sajukusi saprašana. Šajā rakstā
izteikta gluži pretēja doma. Pēc tam, kad darba par-
tijas saimniekošana Višķos ir bankrotējusi tāpat kā
Ulmaņa kabinets šī centra dēļ, Višķu saimniecības
jautājums ir izšķirts labvēlīgi. Es nezinu, vai viņš iz-
šķirts labvēlīgi priekš lauksaimniecības biedrības
«Darbs" un darba partijas vīriem, kas stāv šīs biedrī-
bas priekšgala, bet priekš sabiedrības šis jautājums ir
izšķirts labvēlīgi, jo šo centru ir pārņēmis lauksaim-
necības departaments un domājams,ka viņš to lietu
varēs labāk pārzināt, nekā tā biedrība, kas tur bija
līdz šim. (Sauciens no vietas: «Vai jūs ari par to
stāvat?!") Jā, tāds bija mans priekšlikums un es
stāvu tikai par to, lai saimniecība tiek nodota tādās
rokās, kas viņu kārtīgi var vadīt. Kotana kungs bija
aizbraucis apskatīt šo Višķu saimniecību, bet es no
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viņa nedzirdēju neviena vārda par to, ka tur ir kul-
turelā saimniecība. (Sauciens no latgaliešiem: «Kā
tad, es jau teicu!") Kotana kungs teica, ka tur daudz
kas ir uzsākts,bet ka turbutu kas priekšzīmīgi nostā-
dīts, par to es no viņa neka nedzirdēju. Ari es biju
izbraucis uz Višķu centru un ari redzēju, ka priekš-
zīmīga tur nekā nav, bet gan tiek tikai postīts. Tad
otrs centrs — Ozolmuiža, kuru bija pieprasījusi akciju
sabiedrība «Lini" un kāds vietējais zemkopis Laižans.
Kad šī lieta nonāca centrālā komitejā, tad tika ap-
spriests jautājums,kā centru labāki izmantot. Cen-
trālā komiteja atzina, ka tur nav iespējams nodibināt
citu saimniecību, kā tikai dārzkopības saimniecību, jo
tur ir lielāks augļu dārzs. Bet ēku šinī muižā ir tik
daudz,ka ar to zemes platību, kāda tur ir, nav iespē-
jamsizmantot patU no tām. Akciju sabiedrība «Lini",
redzēdama, ka centrālā zemes ierīcības komiteja ne-
dos visu centru, pieprasīja, lai piešķir tikai daļu no
ēkām. Ari citi kulturelā centra pieprasītāji, nezinā-
dami vai viņiem to piešķirs vai nepiešķirs, atzina, ka
tas būtu tikai par labu pašai saimniecībai, ja ēkas tiktu
dalītas. Centrālā zemes ierīcības komiteja nolēma
pie_šķirt kulturelo centru uz 12 gadiem nomā piepra-
sītajam Laizanam, bet daļu no ēkām iznomāt akciju
sabiedrībai «Lini" priekš linu fabrikas ierīkošanas.
Lai novilktu robežu un sadalītu ēkas starp šiem 2 no-
mātajiem, atkal izbrauc uz vietaskomisija un tanī ko-
misija piedalījās ari Kotana kungs. Atbraukusi no
Ozolmuižas, šī komisija cēla priekšā centrālai zemes
ierīcības komitejai priekšlikumu,ka tas nomnieks Lai-žans, kuram centrs izrentēts, nekur neder un tam ne-
var centru nodot un ka viss centrs jānodod akciju sa-
biedrībai «Lini", bet centra nomniekam Laizanam bū-
tu piešķirama viena jaunsaimniecība. Tas ari notika.
Kotana kunga velēšanos izpildīja. Centru piešķīra
akciju sabiedrībai «Lini" un Laizanam piešķīra vienu
jaunsaimniecību. Ta tad Rubuļa kungam laikam šis
apstāklis nebija zināms, ja viņš nāca ar uzbrukumu
man, it ka caur manu vainu tas būtu noticis. Bet,
Rubuļa kungs, tas viss krīt uz jūsu pašu partijas bie-
dra Kotana pleciem. (J. Rubuls no vietas: „To es
neteicu.") Ari Lindiņa kungs nav apmierināts ar ze-
mes reformu, lai gan viņš pats ir daudz grēkojis pie
zemes reformas izvešanas.Lindiņa kungs apstājās pie
viena, ka likums, kurš atļauj piešķirtās zemes pārdot,
esot pavisam nevieta, ka pateicoties tam likumam
zemi pieprasot pat tie, kas nemaz nedomā viņu ap-
strādāt Te jāaizrāda,ka šis likums, ir pieņemts tikaipectam, kad liela daļa jaunsaimniecību bija piešķirta
tādam personām, kuras zemi neapstrādā. Tāpēc ari
tika pieņemts likums, kas dod iespēju jaunsaimnie-
kiem savas saimniecības pārdot Ja ir noticis, ka
jaunsaimniecībaspiešķirtas tādam personām, kas pa-
šaszemi neapstrādā, tad tā ir Lindiņa kunga paša po-
litika. Sava laika Lindiņa kungs pats, kad viņš stā-
vēja zemes reformas priekšgalā, piešķīra vairākas
jaunsaimniecības taisni labākās vietās inteliģentiem.Un kas nu notika? Piešķīra zemi visādiem ierēdņiem,kuri pasļ nemaz nedomāja to apstrādāt. Tā, piemē-
ram ierēdņiem un Daugavpils garnizona virsniekiem
piešķīra ap 600 jaunsaimniecību Ilūkstes apriņķī Viņinedomāja šo zemi apstrādāt, tādēļ viņi to pārdeva tā-lāk. Ar piešķiršanu bij domāts veicināt nacionālāelementa stiprināšanupierobežu joslā, bet nu ir noti-
cis kaut kas pretējs. Nacionālais elements nepatur
zemi savas rokās, bet tā_ nonākusi cittautībnieku ro-
kas. Zemes īpašnieki, pārdodami savu zemi, negrie-
žas ne pie zemkopības ministrijas, ne pie centrālās
zenies Ierīcības komitejas pēc atļaujas. Viņi savas
tiesības paredz nokārtot pavisam citādā veidā. To
viņi paspēs izdarīt ari pēc tam, kad viņu jaunsaim-
niecības būs koroborētas. Tā tadLindiņa kungs uz-
brūk par zemes piešķiršanu tādiem, kas paši nedomā

zemi apstrādāt, bet fakti rada, ka Lindiņa kungs pats
savā laikā to ir darījis. Tālāk Rudža kungs brīnījās,
ka pie zemes piešķiršanas Višgorodas pagasta esot
notikušas visādas nekārtības. Nezinu, kādas tās ir,
joRudža kungs tās neminēja. Savā laikā gan bij ie-
nākušas daudzas sūdzības par zemes piešķiršanu.
Centrālā zemes ierīcības komiteja pat izbrauca uz
vietas pārbaudīt, bet neko sevišķu neatrada. Ja kā-
das nelikumības būtu bijušas, tad, domājams, Rudža
kungs tās būtu pievedis, bet to viņš nedarīja. Tika
teikts, ka pierobežu pagastos zemi piešķirot gandrīz
tikai latviešiem un tie tiekot ievesti pat no citiem pa-
gastiem. Ir tiesa, ka vairākas ģimenes ir pārceltas
uz pierobežas pagastiem. Galvenā kārtā tās ir kara-
vīru ģimenes. Likums atļauj rezervēt zemi tajos pa-
gastos, kur tās ir vairāk, priekš tiem pagastiem, ku-
ros zemes ir mazāk. Ir mums daži pagasti tādi, kur
ir palikuši vairāki karavīri neapmierināti ar zemi,
kuri stāv augstākā kategorijā nekā vietējie pagasta
zemnieki un tie tomēr nav zemi dabūjuši. Ir pilnīgi
likumīgi, ka augstākām kategorijām zeme ir piešķir-
ta. Tāpēc Rudža kungam nav ko brīnīties, nav ko
uztraukties un tāpēc runāt par kādu kolonizēšanu ir
pilnīgi nevietā, jo vienkārši likums to prasa un to va-
jadzīgs izpildīt. Fr. Trasuns taisīja pārmetumu, ka
zemkopības ministrija neesot neko darījusi pie likuma
par sādžu zemju koroborēšanu, ka tas it kā nebūtu no
zemkopības ministrijas ienācis, bet it kā no kādas ci-
tas iestādes. Man jāsaka, ka šis likums ir tiešām no-
kavējies, par to vajadzēja zemkopības ministrijai vai-
rāk painteresēties un to pieņemt jau pirms agrārās
reformas izvešanas dzīvē, jo tas ir viens no agrāriem
likumiem,kurš priekšLatgales ir tikpatnepieciešams
ka pati agrāra reforma. Sādžu zemes nekur Latgalē
nav ierakstītas zemes grāmatās un nav zināms,kas ir
tas vai citas saimniecības īpašnieks. Lai reiz pada-
rītu zemniekus par to zemju īpašniekiem, kuru viņi
apstrādā, tapec bija vajadzīgs šis likums. Zemkopī-
bas ministrija šo likumu izstrādāja jaupagājušā gada
sakuma un nodeva to tieslietu ministrijai, kur šis li-kums nogulēja līdz pagājušā gada rudenim. Tā navzemkopības ministrijas vaina, ka šis likums nokavē-jies, bet tur ir vainojams sociālists, kurš tai laikā bijapar tieslietu resora vadītāju. Trasuna kungs laikamgan nezinaja.ka zemkopības ministrija to likumu iz-strādāja un tapec taisīja viņai pārmetumu. Juridiskākomisija šis likums daudz ilgāki nogulēja/veselus 4
mēnešus. Tagad tas likums iet uz heigām un cerē-
sim, ka šinī sesija tasvarēs tikt pieņemts Saeimā, kasstipra mēra atvieglināsLatgales zemniekiem, kā kre-dīta saņemšanu, ta ari zemes pirkšanu un oārdošanu
kas tagad bieži notiek.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Koreckim.
^

?-i.
. , .?• Koreckis (krievu tautas partija, runā krie-viski) -): Deputātu kungi! Apskatot vispārējo zem-'

kopības ministrijas politiku, mēs nekādā ziņā neva-ram nepiegriezt galveno vērību agrārai reformai vi- .ņas izvešanai uz vietām. Tāpēc zemkopības mini-strijas darbību neizbēgami jāapspriežkopā ar mini-strijas izvedamo agrāro likumu.
Mums, krievu deputātiem, ja mēs sevi uzskatāmpar ievelētiem no plašām krievu iedzīvotāju aprin-dām, ir obhgatorisks krievu arāja uzskats par agrāroreiormu. Tiešam, krievu arāju ir 95% no vispārējāKrievu daudzuma.
Kā tad viņš skatās uz agrāro jautājumu? Zemes

piešķiršanu bezzemniekiem un mazzemniekiem viņi
uztvēra ka nepieciešamu vajadzību. Mēs ari neva-
ram nepiekrist ka viņa Latvijas vēsturiskos un saim-
nieciskos apstākļos ir absolūti nepieciešama. Latvi-
ja ietverta no visām pusēm ar zemēm, kurās ir ne-

*) Runātāja atreferējums.
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prātīgi organizēt kolonizēšanu; viņa pievelk, ievēro-
jotnormālos dzīves apstākļus, pie sevis tos, kas aiz
kara vai citiem apstākļiem bija piespiesti atstāt vi-
ņas teritoriju. Kā tādai, Latvijai ar izpostītu rūpnie-
cību bija jāpiegriež visa uzmanība zemei un zemkopī-
bai. Ar to izskaidrojama tieksme pec zemes, kas no-
iet pat līdz slimīgam stāvoklim: visi, it visi — ierēdņi,
tirgotāji, inteliģence, amatnieki, nerunājot jau par
īstiem arājiem, izstiepj rokas pec zemes un ap zemi
notiek cīņa ar visu negodīgumu, kukuļošanu, tirgo-
šanos u. t t

Pēc būtības revolucionāra agrāra reforma pra-
sīja savai realizēšanai tikai tīras rokas un tīrus nodo-
mus. Mums jāatzīst, ka noteikumi jr tik nelabvēlīgi,
ka no augšas iesākušas medības pec centriem it ka
ar atsitienu pārsviedušas uz vietām apriņķu komite-
jās. Mēs redzam, ka ierēdņi vispirms rūpējas par to,
lai apbalvotu paši sevi ar zemi. Pec tam šis gara
stāvoklis kā plašs vilnis aizviļņoja līdz pašvaldībām
— pagastu orgāniem, kas apmainījās beigu beigas ar
tīrītā un krāsotā pudelēm. Reformas izvešana Lat-
galē sāka iet pa piedzērušo ceļu. Tagad viņa beidzas,
dvešot pretim stipru dzēruma smaku.

Man kā krievu sādžasieveletam deputātam nā-
cās uzklausīt tūkstošiem, vārda tieša nozīme, žēloša-
nās, lūgumus, ziņojumus zemes lietas. Un visi šie
mazie zemes gabali, 2—3 desetiņu lielie piegriezumi,
māju pārcelšanas u. 11. ar maz izņēmumiem oda pec
alkohola. Ņemu uz laimi Rēzeknes apriņķa Viļānu
miestiņu. Ilggadīgus rentniekus, krievu dārzniekus,
nodzen pirms termiņa no zemes. Ka sekas tam jr
lopu pārdošana — izpostīšana._ Zemi nodod tirgota-
jiem un krodziniekiem — un, luk, braucot garam, es
redzu jau zaļojam krodzinieka linu jūru. Bukumui-
žas pagasts. Pagasta komiteja nodod zemi, kas ren-
tēta desmitiem gadu, tikko atbraukušiem krodzinie-
kiem, krodzinieka radiniekiem, kuri esot «amatnieki".
Šeit ir klāt deputāti, ar kuriem kopa es konstatēju,
ka Ludzas apriņķa otra mala zemes apdzirdīšanai bija
pilnīgi organizēts raksturs, kas īstenība komiteju lo-
cekļus padarījis, mīksti izsakoties, lopiem līdzīgus.
Trešā vietā, Daugavpils virziena pagasta komiteja
piešķir zemi tikai savu locekļu tuvākiem radiniekiem

un kā sevišķu pateicību par radu priekšzīmīgu kalpo-
šanu nolemj apbalvot priekšsēdētaju ar vērtīgu zemes
gabalu miestiņā. Kad pūlis saka protestēt pret šā-
dām ļaunprātībām, kas nogāja pat līdz tam, ka slepe-
na krogus turētājam iedeva mājas it ka ilggadējam
rentniekam, tad ierosināja politisku lietu par musina-
sināšanu uz nemieriem u. t t, u. t. t

Lūk, kāpēc, kad pacēla atlīdzības jautājumu par
atsavinātām zemēm, es pirmais_ turēju par vajadzīgu
ierosināt jautājumu par agrāras reformas reviziju.

Un kaut gan manu priekšlikumu šodien atbalstī-
ja ari krievu deputāts A. Bočagovs, bet man viņš
liekas esam tik svarīgs, ka es atļaujos sev sacīt:
praeterea censeo — revīzija ir nepieciešama. Pie
tam nevis kārtējo _revidentu revīzija, kuriem ir da-
bīgi sakari ar ierēdņiem, bet gan ārkārtēja revīzija,
katrā ziņā ari jums, deputātu kungiem, piedaloties.

# Saprotams, es pilnīgi pievienojos A. Bočagova
ienestam priekšlikumam par darījumu moratoriju.
Tagadējā laikā gribu aizrādīt, ka pateicoties atse-
višķu deputātu darbībai ari pateicoties Saeimas
petīciju komisijai un vispārīgi Saeimas uzmanībai_ —
zemes reformas beigu cēliens norit vairāk tīrāka
kārtā. Beidzot, deputātu kungi, es jautāju, vai visi
šie defekti var būt nāvīgi pašai agrāras reformas
idejai. Saprotams, ka nē. Arājs ta tiecas pec ze-
mes, ka viņš pārvarēsvisus šķēršļus, kaut ari klu-
sībā, bet izturīgi strādājot ar sviedriem vaiga.

Ko tad ir padarījusi zemkopības ministrija ši-
nīs trijos gados? Ir padarīts ļoti daudz un zemes
reforma nonākusi jau savā pēdējā fāzē. Nenākas
daudz runāt, deputātu kungi, no šī katedra par lie-
tām, kas jums visiem ir zināmas un pat zinātniski
jau apstrādātas.

Darbs ir padarīts milzīgs. Mums viņu tikai jāiz-
labo. Tāpēc zemkopības ministrijas budžetu jāpie-
ņem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieteikušies vel
vairāki runātāji. Vēla laika dēļ prezidijs liek priekša
debates turpināt piektdienas rīta sēde. _ Iebildumu
nav? Nākamā sēde piektdien, 30. maija, pīkst 10
no rīta. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.50 vakara.)

V. sesijas 19. sēde 1924. gada 30. maija.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta. .

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts
budžets.

Prezidijam iesniedzis deputāts Sīmanis lūgumu
piešķirt viņam atvaļinājumu no 4. jūnija līdz 30. jū-
nijam veselības uzlabošanai. Iebildumu nav? At-
vaļinājums piešķirts.

,Nākošais dienas kārtības punkts — valsts
budžets. Turpināsies debates pie zemkopības"
'fflfrfsTrfjas kārtējo izdevumu budžeta. Vārds Ko-
tanam.

P. Kotans (Latgales darba partija):_ Godājamie^deputātu kungi! Kā es atceros no pagājušiem ga- ~> ^,diem, baltiešu deputātu kungi, kad viņi sak sava>——"
debates pie zemkopības ministrijas budžeta, tad
griežas galvenam kārtām ar savam bažām vai savu
apmierinājumu pie zemkopības ministrijas ceturta
stāva, lauksaimniecības departamenta, t i. pie tas
iestādes kur naudu dala. Turpretī Latgales depu-
tāti katrreiz sāk runāt par_ zemkopības ministrijas
apakšstāvu, t i. par to iestādi, kur zemi dala. Tas
jau vien pierāda, ka latgaliešiem vispirms rup zemi
dabūt. Pirms runājampar zemes _ kultūras pacelša-
nu, to zemi vajag dabūt Latgalē_ agrāra reforma
nav vēl izvesta tik tālu, ka pāreja Latvija. Zemes
trūkums ir liels. Taupību jautājums ir komplicētāks.



635 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 19. sēde 1924. gada 30. maijā. 636

Tāpēc nav brīnums, ka latgaliešu bažas vispirms ir
par agrārreformas izvešanu un par to, ko viņa var
dot. Kad pagājušā sēdē daži krievu deputāti un so-
ciāldemokrātu deputāts Rūdzis no Latgales izsacī-
ja bažas par zemes reformas izvešanu Latgalē, tad
iespaids palika ļoti drūms, izliekas,ka nu gandrīz ne-
kas labs no agrārreformas Latgalē nav iznācis. Es
gan domāju, ka agrārreformu visā visumā tik pārāk
asi kritizēt nevar. Zināma kritika, ciktālu tā nelie-
kuļota, ir vēlama pie kura katra darba un ir laba lie-
ta, bet pie tik plaša darba, kāds ir mūsu agrārā re-
forma, kritikai atveras vispateicīgākais darba lauks.
Kā jaumēs zinām, agrārā reforma ir milzīgi liels darbs
un galvenais ir tas, ka viņu bij nodomāts izvest un
tiek izvesta pēc iespējas ātri. Tās izvešanu galvenā
kārtā nodeva pašai tautai. Pēc likuma tika vēlētas
pagastu komitejas. Tās pirmā kārtā lēma par to,
kam to zemi vajadzēja piešķirt. Zināms, varēja būt
kļūdas, varēja būt vietām ļaunprātības, bet ieintere-
sētiem bija dotas tiesības pārsūdzēt pašu vēlēto ko-
miteju lēmumus apriņķa komitejā, centrālā komiteja
un galu galā senātā, tā kā panākt taisnību bija dota
iespēja. Neskatoties uz visu to, taču bija iespē-
jamas ļaunprātības, pārpratumi un kļūdas. Bet es
domāju, ka tas nemazina agrārās reformas nozīmi.
Nostādīt šo jautājumu tā, kā nostādīja Korecka
kungs, ka tagad Latgalē agrārās reformas izvešana
norisinājoties dzēruma tvanā, ka reformas izvedēji
nodzērušies un palikuši līdzīgi lopiem — izteikt no
šī katedra deputāts var daudz ko, — bet šis iztei-
ciens, labākā gadījumā, ir pārāk stiprs. Vispirms
jāņem vērā tas apstāklis, ka visur, kur notika zemes
piešķiršana pagastos, pirmā kārtā jau iepriekš tika
ziņots policijai, lai tiktu slēgti traktieri un vīnu tir-
gotavas. Saprotama lieta, ka grūti aizslēgt visas
vīnu tirgotavas un traktierus, lai neviens nedabūtu
iedzert, bet teikt, ka agrārreforma ir dzeršanas at-
mosfērā izdarīts darbs, ir jaupārāk stipri teikts. No
kurienes var celties tāds iespaids, ka Latgalē zemes
reforma tiek izvesta dzērumā? Latgalē zemes trū-
kums ir pārāk liels. Mēs labākā gadījumā Latgalē
varam apmierināt ar zemi vienu no 4 vai 5 zemes
pieprasītājiem. Iedomājaties tagad to pieprasītāju
stāvokli, kad viens ir zemi dabūjis un kādi 4—5 ir
palikuši bez zemes. Zemnieki ir izsalkuši pēc ze-
mes, viņi to grib dabūt un visas tiesības viņiem šo
zemi dabūt ir, bet zemes nav. Tagad iedomājamies,
ka pie mūsu zemniekiem valda vēl vecais cara laiku
ieskats, ka vajaga tik drusku pasmērēt, tad visu ko
var izdarīt un dabūt Tas zemnieks, kas zemes ne-
dabūja, pāriet mājā un domā, kāpēc viņš zemi nav
dabūjis, bet citi dabūjuši un nu nāk pie slēdziena:
laikam gan tā pudele būs vainīga,un varbūt vēl kaut
kas. Ja nu tagad nāk kāds politisks darbinieks pie
šiem 4—5 zemniekiem un ari stāsta, ka te būs pudele
vainīga un ka tas notika tāpēc, ka viņš nav bijis pie
agrāras reformas izvešanas, tad sakāt, vai var vēl
atrast kur citur tik izdevīgu lauku «politiskai" dar-
bībai kā šeit? Es nezinu, vai šo atmosfēru radīja tie
4 neapmierinātie jeb dažiem politiķiem ir pa prātam
radīt šādas aizdomas, lai rādītu, ka slikti ir tāpēc,ka
viņu nav tur klāt. Man liekas, ka šādas aizdomas
ir pedeja atbalss no jau 1920. un 1921. gados izteik-
tiem muižnieku draudiem. Man toreiz muižnieks
Romors teica: «Ne jūs agrāro reformu izveidīsiet,
ne jus zemi piešķirsat, ne ļaudis būs apmierināti, bet
ar savu opereti jus tikai traucējat mūsu saimnieko-
šana un rnusu darbu." Kas tad iznāca? Zeme tiek
samērīta un lielāka dala jau piešķirta. Ja pabrauc
pa laukiem, tad redz, ka uz katra kalniņa ir savesti
baļķi un zemnieki sāk būvēt savas ēkas, un nevis uz
riteņiem, bet pa priekšu tie saved akmeņus ēkas pa-
matam un tikai pēc tam sāk celt. Te nu muižnieki

redz savu nespēku un sāk runāt, ka tas tā var notikt
tikai tāpēc, ka agrāro reformu izved piedzērušies, lo-
piem līdzīgi cilvēki. Tas tiesa, kā Korecka kungs
aizrādīja, ka agrārreforma ir liels un svētīgs darbs,
bet viņš tomēr atzīmēja dzeršanu un vēl kaut ko. Kad
Korecka kungs runāja par atlīdzības jautājumu, viņš
ļoti figurali izteicās par tām 40 olām un pat pieveda
bausli: tev nebūs zagt. Un kad es satikos arvienu
bijušo muižnieku Latgalē, tad viņš no visas tās Ko-
recka kunga runas nebija vis izlasījis, ka to zemi
būtu jānodod zemniekiem, bet bija tikai uzķēris Ko-
recka izteicienus: tev nebūs zagt. Vai jūs domājiet,
kā tagad viņš izlasīs visu to, ko Koreckis aizrādīja
un runāja, ka darbs ir liels un svētīgs? Nē, to tie,
kam tas nav vajadzīgs, neizlasīs, bet izlasīs vienīgi
to, ka šis darbs norisinājās alkohola tvanā un to iz-
ved piedzērušies, lopiem līdzīgi cilvēki. Te ir skaidra
griba kaut tādā kārtā vēl beigās blamēt agrārre-
formu. Tad vēl viens apstāklis, kas mani kā latga-
lieti pieLatgales zemes reformas interesē, ir tā sauk-
tais krievu pagastu kolonizēšanas jautājums ar lat-
viešiem. Es gribētu vispirms aizrādīt uz pašu vē-
suri, kā šī kolonizācija iesākās Latgalē. Kad mēs
sākām zemi piešķirt, tad jau no paša sākuma mēs re-
dzējām, ka Latgalē ir zemes trūkums, ka visus ap-
mierināt nevarēs. Jo mēs gājām ar zemes piešķir-
šanu tālāk, jo mēs vairāk pārliecinājāmies, ka pie-
prasītāji rodas katru dienu vairāk un vairāk, bet ze-
mes ir maz, ka liels skaits pat karavīru paliek neap-
mierināts ar zemi. Kas tika tāpēc darīts? Katrā
pagastā, kur notika zemes piešķiršana, tika rezer-
vētas pāris desmit saimniecību. No paša sākuma
tas vēl netika darīts, bet vēlāk, kad sajuta, ka zemes
pietrūks un var nākt gadījumi, kur izrādītos, ka ir
ieviesusies kāda kļūda un lai nebūtu jāatceļ to, kam
zeme piešķirta ar zemāku kategoriju, lai nejauktu
iesākto darbu, ja piemēram viņa vietā vajadzētu kā-
du kareivi ielikt, tad tika rezervētas dažas desmitas
saimniecību katrā pagastā. Un par šīm briesmām
nezināja ne krievu deputāti, ne Rudža kungs. Bet
kad lieta plānveidīgi aizgāja līdz pierobežas paga-
stiem, tad te uzreiz sacēlās troksnis un viņi saka, ka
tā nedrīkst darīt, ar latgaliešiem var rīkoties kā pa-
tīk, bet še ir krievi un te nedrīkst rokas pielikt. Jā-
nokārto tikai tā, ka viņi, krievi, tiktu apmierināti,
par citiem nav nekādas daļas. Redziet, ja jau būtu,
kā te aizrādīja, kolonizēšanas nolūki, tad ari zemes
piešķiršana krievu pagastos būtu notikusi pavisam
citādā kārtā. Man nav pie rokas saraksta, kam tur
zeme piešķirta, bet kas negrib nodarboties tikai ar
demagoģiju, tas var aiziet un pārliecināties centrālā
zemes ierīcības komitejā un tur viņš izlasīs, ka zeme
piešķirta Osunes pagastā Filipovičiem, Abramovi-
čiem, Poļinovičiem. Rentniekiem, kuri ilgus gadus
rentējuši muižu zemes, bet kuriem nav ilggadējo
rentnieku tiesību, bet ir stiprs inventārs, tiem pa lie-
lākai daļai ari tika piešķirti rezerves gabali. Pa-
lasiet tikai to uzvārdus, kuriem zeme piešķirta Viš-
gorodas pagastā. Tur ir Vasiļjevi, Pavlovi, Andre-
jevi u. t t Lūk, kam zeme piešķirta. Vai nav pa-
reizi, jatos karavīrus no Balvu rajona, kur apmēram
100 cilvēku no karavīriem palika neapmierināti ar
zemi, kā tas bij ari pārējā Latgalē, pārcēla no viena
pagasta uz otru, kur bij rezervētas saimniecības. Tā
tika pārcelts neliels skaits karavīru, bet par to nu
sacēlās liela brēka. To varēja darīt visā Latgalē, ar
latgaliešiem varēja rīkoties kā patīk, tikai ar krie-
viem nē. Es vēl saprotu Korecka un Bočagova
kungu stāvokli. Vispirms viņiem jātaisa politika,
otrām kārtām viņiem, kā krieviem, ir zināma līdz-
jūtība pret saviem līdztautiešiem. Bet tas,ko es ap-
brīnoju, ir Latgales deputāta Rudža kunga ieņemtais
stāvoklis. Ari viņš ir nobažījies par apietiem krie-
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viem. Es saku, tiešām grūti saprast šādu Latgales
deputāta stāvokli. Man jāsaka. Rudža _ kungs, ka
latgaliešiem no Jums atbalsta ir tikpat, ka pakārtam
no cilpas. Ja pirmie deputāti kurina uguni tur, kur
tas nemaz nav jādara, ja viņidzen demagoģiju, tad
tas notiek zināmas politikas deļ. Bet kadeļ, Jus ari
darāt to pašu? Te aizrāda, ka krieviem visur tie-
kot pāri darīts. Uz to man jāsaka, ka krieviem jau
no 1921. gada, sevišķi tiem, kuru lauki palikuši aiz
robežas, tiek piedāvāts pārcelties uz Kurzemi, uz tam
brīvām saimniecībām, kuras tur vel varētu sadabūt
Tomēr neviens negrib braukt. Izpumpējat latgalie-
šus uz Kurzemi, tad Latgale paliks tikai krievi, tad
būs labi. Tas ir tas, ko viņi grib. _ Saprotams, ka
krievu deputāti nekāda ziņa neuzstāsies par to, lai
dažas atsevišķas ģimenestiktu pārceltas uz KurzemL
Ja viņas visas paliek viena kopa, tad_ politiska ziņa
tās ir daudz izdevīgāki apstrādāt neka tad, kad daļu
no tām pārcels uz Kurzemi. Ja jūspamatīgiun ob-
jektīvi apskatīsiet

^
to lietu, tad jūs parliecinasaties,

ka no tā saucamās kolonizēšanas nav palicies pāri
ne slapjas vietas. Nekad ari nav bijis tāds nodoms.—
kolonizēt ar latgaliešiem krievu apvidus, bet bija gan
nodoms apmierināt karavīrus ar zemi, ka tas tika
darīts vispār Latgalē. Ja jaukādam bija jānobažījas
par pārcelšanu, tad vienīgi latgaliešiem. Es saku,
ka latgalieši šinī pārcelšanas jautājumā vārda pilna
nozīmē ir iznerroti. Atcerēsimies vēl Satversmes

'Sapulces vēlēšanu laiku, kad bija uzstādīts no latga-'
liešu zemnieku partijas lozungs — visiem latgalie-
šiem zemi Latgalē, divu zirgu saimniecības lieluma,
ne mazāk. Tie, kam zemes pietrūkst, tie tiks pār-
celti vienkopus uz Kurzemes brīvām zemēm. Tas
tad nu ari tika no agrarkomisijas savā laikā pare-
dzēts, kad izstrādāja agrārreformas likumu, tad tur
tika apgalvots, ka zemes pietiks pilnīgi visiem lat-
galiešiem un ka varēs pārcelt daudz ģimenes ari uz
Kurzemi. Pēc agrārreformas to viens otrs ari bija
iedomājies, bet pats pārcelšanas paņēmiens uz Kur-
zemes brīvām zemēm bija tik nejēdzīgi nostādīts, ka
varēja paredzēt, ka viņš ir nosodīts uz pilnīgu ne-
veiksmi. Tai laikā, kad zemes lietas Latgalē pārzi-
nāja Kindzuļa kungs, zemkopības ministrija bij nodo-
mājusi un Kindzuls tam bija piekritis.. Ka latgalieši
paši lai brauc uz Kurzemi un pārliecinās par lietas
apstākļiem uz vietas. Latgalieši ari brauca uz Kur-
zemi, bet kad viņi tur nobrauca, viņi atrada tur
priekšā svešus ļaudis, sarunāšanās ar vietējiem vi-
ņiembija grūta. Vietējie viņus pamatīgi izzoboja,
izsmēja un latgalieši aizbrauca mājās ne ar ko. Tādā
kārtā tā lieta nebija izdevusies un ari nevarēja izdo-
ties. _ Tad zemkopības ministrija bija domājusi re-
zervēt piespiedu kārtā dažos pagastos zemes, kuras
būtu uzskatāmas kā neaizskaramas un kuras būtu
nolemtas latgaliešiem — pārceļotajiem. Dažas lat-
galiešu ģimenes ari tur pārcēlās un jūs varat iedo-
mātos, kas tur viņas sagaidīja. Es jums nevaru tieši
pateikt to muižu nosaukumu, man Kurzemes muižu
nosaukumi sveši un nepazīstami, bet varu teikt tik
daudz, ka kāda muižā, kur bija aizbraukušas kādas
9 latgaliešu ģimenes, viņas vadāja pāris gadus no
vienas jaunsaimniecības uz otru, kamēr noskaidro-
jās, ka šai muiža ir jāierīko kulturels centrs. Tad
beidzot tos latgaliešus sabakstīja kaut kā uz vienas
saimniecības pa divi. Pretimnākšana uz vietām ne-
bija nekāda. Un tagad vēl pēdējā laikā, 5, 6 ģime-
nes latgaliešu — pārceļotāju vienā muižā staigā il-
gāku laiku. Neiznāk piešķiršana viņiem, ari tur iz-
rādās, ka nav iznācis priekš šiem pārceļotajiem kat-
ram pa vienai saimniecībai, bet tur viņus noliek pa
diviem uz vienu saimniecību un tad vēl uz vienu no
šīm pussaimniecībām bijatradies kāds Lāčplēša or-
deņa kavaliers, kurš izrādījās vel bez zemes un nu

to sāk pieprasīt. Ja to pārsūdzēs senāta, tad latga-
liešiem varbūt būs jābrauc atpakaļ uz Latgali ne ar
ko. Vispārīgi jāsaka, ka pie tas lietas no paša sakta
gala ne zemkopības ministrija, ne centrālas zemes
ierīcības komitejas vairākums nav neko darījuši.
Ja pārrunā šo lietu, tad aizsūta dažus mērniekus uz
Talsu mežiem priekš saimniecību ieprojektešanasun
ar to lieta izbeidzas. Arvienu pasaka, ka kultivētu
saimniecību nav. Ilgi Talsu mežos mērnieks rīkojas
un nav zināms, kā viņš strada un kad savu darbu
nobeigs. Bet no pārcelšanas līdz šim nekas nav iz-
nācis. Te ne tikai zemkopības ministrija viena vai-
nojama. Te galveno lomu būs spēlējusi baltiešu sa-
biedrība. Es esmu pārliecināts, ja šo pārcelšanas
lietu uz brīvām zemēm noliktu uz dienas kartību un
par to te Saeimā latgalieši uzstātos, tad esmu pilnīgi
pārliecināts, ka tikai jautrību ta lieta sacels. Cik
nav bijušas apspriedes par latgaliešu pārcelšanu un
nekur nav nopietni tā lieta ņemta. Paņem pieklājī-
bas pēc to ar gariem zobiem un nomet, lai atkal stāv.
Kā teicu, latgaliešu zemnieku partija bija izdaudzi-
nājusi Satversmes Sapulces vēlēšanas, ka viņa pa-
nāks šo pārcelšanu. Kad nāca Saeimas velēšanas
priekšā un nekas nebija izdarīts, tad Kindzuls aiz-
gāja uz zemes ierīcības komiteju un uz reizi prasīja:
«Vai būs kas, vai nebūs, to mums vajaga tūlīt no-
skaidrot." (Starpsaucieni.) Un zināms, ne tikai
Kindzuļam vēlēšanas priekšā stāvēja, ari baltiešiem
tās stāvēja priekšā un tāpēc Kindzuļam pasacīja:
«Nu, labi, 5000 saimniecības dabūsiet". Tāpat varē-
ja pateikt ari, ka 20.000 saimniecības tiks dotas, jo
taču nebija noteikts, kur šīs saimniecības tiks dotas,
nebija nevienam uzdots tās sagādāt, bet tā provizo-
riski — 5000 saimniecības, ņem kaut no mēneša vai
no Sebežas apriņķa, vai kur citur. Nevienam nebija
uzdots konkrēti lietu nokārtot, jo bija taisīts tikai vē-
lēšanas trumpis. Un kad vēlēšanas bij pagājušas,
tad par to lietu atkal apklusa. Un cik ari latgalieši
par to lietu nerunāja, nekas neiznāca. Bet ja jau
runā par pārceļošanu, tad latgaliešiem tuvu stāv pie
sirds vēl cita pārceļošana — ne latgaliešu pārceļo-
šana uz Kurzemi un Vidzemi, uz brīvām zemēm, bet
gluži otrādi, vidzemnieku un kurzemnieku pārceļo-
šana uz Latgali. Kā tik tur kāda brīvāka vieta, tad
var cerēt, ka būs lielāks skaits ierēdņu ar rozā lis-
tēm, kas pretendē uz to vietu. Pie bieži apdzīvotām
un apbūves vietām miestos un pilsētās, kā tik būs
kāda brīva vieta, tūlīt jūs variet būt pārliecināti, ka
bus vairāk ierēdņu ar saviem rozā pieprasījumiem.
Pagājušā gadā es centrālā komitejā sāku celt iebil-
dumus, ka tā tā lieta neiet. Vispirms, kāpēc latga-
liešiem pārceļot uz Kurzemi un Vidzemi un atdot
savu zemi baltiešiem. Es aizrādīju, ka tā tas neiet
un tādu piešķiršanu nevar izdarīt. Un ko jūs domā-
jiet, šeit baltieši izrādīja vislielāko nopietnību. Uz
reiz manus iebildumus centrālā komitejā mērnieki bij
uzskatījuši kā apvainojumu, bij sasaukuši mērnieku
sapulci, kongresu un protestējuši, un šo noraidošo
izturēšanos pret zemes piešķiršanu baltiešiem Lat-
gale bij nosaukuši par Latgales separātistu rīcību.
Latgales separātisti negribot ļaut baltiešu ierēdņiem
iegutsavu zemes stūrīti Latgalē. Par to bij ari no-
drukāts sava laikā avizē «Jaunā Latgale", kura to-
reiz iznāca. Tas bij konservatīvs Latgales ierēdņu
laikraksts. Ziņojumu izlasījām, domājām,, ka vairs
nepieprasīs zemi Latgalē, bet pieprasa aizvienam.
Iznāk, ka baltieši ir pārceļotāji uz Latgali, bet ne
otrādi. Un es brīnos, ka Rudža kungs, nosūrojoties
par krievu likteni, aizmirsa aizrādīt par šo koloni-
zāciju. Es saprotu gan Jūs, Rudža kungs, Jūs citādi
nevarējāt, jo Jūs paši savā laikā bijāt pieprasījuši
Rikavas dzirnavas (Saucieni: „Oho!") Jus te tikai
demagoģiju taisiet, runājot par krievu pagastu kolo-
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nizaciju. Bet kā ir ar piešķiršanu, kas notiek Vid-
zemē un Kurzemē? Še uz rozā listēm milzīgi daudz
objekti tiek piešķirti, visa jūrmala, Sigulda u. t t.
Jūs teiksiet ka latgalieši nepieprasa. Es atbildēšu,
ka nebija vērts nemaz pieprasīt. Man ir zināms viens
gadījums, kuru es novēroju, ka uz jūrmalu starp pie-
prasītājiem bija ari vecākais Trasuna kungs un viņu
tomēr izkonkurēja Berta Rūmniek. Nekas neiznāca.
Viņš gribēja, varbūt, kādu gabalu dabūt, bet tomēr
neiznāca. Viens vienīgais pieprasītājs un tomēr ne-
dabūja. Nav mans nolūks uzstāties par katoļu baz-
nīcu, bet es tikai raksturošu, kā tās lietas stāv. Lat-
gales pilsētās un pagastos aizvien luterticīgo drau-
dzes pieprasa sev zemes gabalus, kur uzcelt baznī-
cas, un viņām piešķir. Ja cilvēki grib Dievu lūgt, lai
lūdz. Bet kā iznāk latgaliešiem? Piemēram, Lat-
gales pārceļotai! bija kādā Kurzemes muižā piepra-
sījuši kādu šķūni priekš dievkalpošanu noturēšanas.
Pagasts un apriņķis tad aizrādīja, ka ir milzīgi lielas
kulturelās vajadzības, ka tas šķūnis ir vai pēdējais
līdzeklis priekš visas Kurzemes kultūras glābšanas,
un ja viņu atdotu, tad viss pagalam. Tā tad par
tiem ļaunumiem, par kuriem aizrādīja krievu depu-
tāti un Rudža kungs, jāsūdzas tikai latgaliešiem.
Mesari esam nobažījušies, ka tā lieta ļoti slikti bija
nostādīta un vēl sliktāk izvesta. Es domāju, ka
zemkopības ministrijai vajadzētu vienreiz izrādīt la-
bu gribu un kamēr visa zeme vēl nav piešķirta, va-
rētu to pataupīt priekš latgaliešiem. Aizrādīs, ka
Kurzeme ari zemes nav pārak daudz. Bet jāaizrāda,
ka Kurzeme piešķir katram gandrīz 22 hektāru un
pie tam vel atsevišķos gadījumos nederīgas zemes
5 hektāru. Latgalē turpretim 10—15 hektāru, lielā-
kais 18 hektārus. Tapec, ka mums zemes trūkst,
mes_ saspiežamies ciešāk, lai dotu vietu ari citiem.
Varētu ari Kurzemē tās ērtības drusku aprobežot,
ja_ tikai ministrijai, centrālai komitejai un galvenā
karte baltiešu sabiedrībai būtu laba griba, tad tai
lietai butu panākumi. Uz vietām, kad iebrauc lat-
galiešu parceļotaji, uz viņiem skatās kā uz zuavierh
Parize un viņus izsmej. Tur priekš latgaliešiem ir
tads_ stāvoklis, ka viņi doma: labāk nīkt Latgalē,
neka pietadiem apstākļiem braukt uz Kurzemi. Es
jauuzsveru, ka galvenais šķērslis latgaliešu apmie-
rināšanai ar zemi ir meklējams ne tik daudz pie zem-
kopības ministrijas un viņas iestāžu darbības, bet
visa baltiešu sabiedrība. Baltiešu sabiedrība ir tā
noskaņotapret latgaliešiem, ka tiklīdz pēdējie paceļ
kādu jautājumu, kādu prasību par savām vajadzī-
bām, tie var rēķināt tikai uz viņu prasību uzņem-
šanu no jautras puses. Pat visi baltiešu ierēdņi Lat-gale, kurš katrs rakstvedis, kad viņš pabrauc Krust-
pihj garam, iedomājas sevi par kādu Muravjevu,pret_ kuru latgaliešiem vajaga drebēt, jo lūk, viņš
ļr tas augstākas kultūras nesējs un visiem latgalie-
šiem viņu jāklausa. Tas ir neciešams stāvoklis.
Ka raksturīgu gadījumu pie mana apgalvojuma es
varētu pievest no Rudža kunga runas par Latgales
kooperatīvu. Ka zināms, pie latgaliešiem jau senpastāvēja doma_ nodibināt sev kādu plašāku koope-
ratīvu Kaut ka ta lieta saka organizēties Daugav-pili. Lie_tas priekšgalā bija nostājušies vairāki bal-tiešu ierēdņi, kuriem nebija lielas rūpes par latgalie-šiem un kuri bija nodomājuši ierīkot tikai kādu mazu
bodīti, ta sakot, savam vajadzībām. Sabrauca lat-galieši un teica, ka vajaga organizēt ko plašāku,
kur visi latgalieši varētu nokārtot savas veikala va-
jadzības. Bet neskatoties uz to, ka kooperativs pa-
redzēja sev plašu darbības lauku un, kā man stāstīja,
viņš jau par 11 miljoniem ir aizsūtījis sēklas uz Lat-
gali, neskatoties uz to Rudža kungam vēl bija tā
drosme teikt, ka tur tikai politika ir iekšā. Vai tas
ta ir, vai šai kooperatīvā ir tikai viena kāda Latga-
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Ies partija? Tur ir cilvēki no visām Latgales poli-
tiskām grupām. Vai tad jūs domājiet, ka Latgale ir
tāds aitu bars, kurš nedrīkst politiski nogrupēties?
Taču visa Latgale šādi vai tādi ir politiski jau no-
grupējusies. Un ja politiķi ņem visur dalību, tad
viņi tiek ari šinī darbā klāt. Bet jums tas nepatīk,
jūs tūlīt uzstājaties: «lūk, te ir politika!" To runāja
Rudža kungs! Vai tad Jūs, Rudža kungs, domājat,
ka Jūs te'sēžiet kādā klosterī, kur tikai pātarus skai-
ta un neesiet politiķis? Ja kam ir ko pārmest, tad
taču ne Jums. Jūs nevienu soli nesperiet bez poli-
tiska aprēķina. Kad nāca apspriešanā jautājums par
Jēkaba baznīcu, es neatceros, vai Rudža kungs nāca
priekšā ar šņoru zemi koroborēšanas likumu vai nē.
Bet es atceros, ka pie kura katra Latgales jautājuma
Rudžakungs tūlīt kāpj augšā un klāsta, ka latgalieši
nokavējuši šņoru zemju koroborēšanu. Rudža kungs,
vai tad te ir latgalieši vainīgi? Vai Jūs nevariet pa-
skaidrot, cik ilgi šis likums ir gulējis tieslietu mini-
strija, cik' ilgi viņš ir gulējis juridiskā komisijā? Ja
jau ir ko pārmest, tad esiet tik droši un pārmetiet
visai Saeimai par šī likuma nokavēšanu. Lieta ir
ta, ka,baltieši-juristi ir vairāk pazīstami ar Baltijas
civillikumiem. Latgales krievu likumi viņiem ir ma-
zāk pazīstami, kapec daudz vairāk viņiem ir darba
jāpatērē pie Latgales juridisko jautājumu nokārtoša-
nas. Vienīgi tapec komisijās darbu nepaspēj. Mēs,
latgalieši, aizrādījām, ka likums nepieciešams, ka
viņš ir vajadzīgs, bet ko tad mēs vairāk varam, vai
laimes uzbrūkam atsevišķām komisijām. Jūs taču
mus nekad nepabalstīsat Kad mēs ko uzstādām,
tad jus gandrīz nekad latgaliešus nepabalstiet. Ti-
kai tad, kad vajaga dzīt politiku, tad jūssakiet: «Lat-
galieši ar šo likumu nokavējuši." Te Saeimā Jums
izliekas, ka latgaliešiem cepure ir par mazu. bet kad
jus aizbrauciet tur aiz Krustpils, jūs sakiet,ka cepure
nav maza, bet latgaliešiem piere ir par lielu. Tā jūs
mūžam parkaut ko kurniet Saņemotkopā visu teik-
to, reiz pa visam reizēm jāprasa no zemkopības mi-
nistrijas, lai taču vienreiz nokārto latgaliešu pārcel-
šanas lietu. Tas ir iespējams un izdarāms, ja tikai irlaba griba. Ari šņoru zemju ķoroborešana jānokārto
katra ziņa. Tadeļ ari šinī jautājumā jāstājas pie dar-
ba steidzoši. Šis likums vajadzīgs latgaliešiem gal-vena kārta priekš tam, lai viņi varētu daudz maz pie-
līdzināties vidzemniekiem un kurzemniekiem kredita
ziņa. Ir dažam latgalietim laba saimniecība, 30—40'desetīnu liela,bet šņoru ze'mes nekur nav ierakstītas,
un ja šādas saimniecības īpašnieks griežas pēc kre-dīta, tad viņš to nekur nevar dabūt, jo viņam nav ne-kādu dokumentu. Šislikums ir tiešām nepieciešamsTo var izvest visdrīzākā laikā un tas ari ir jādara,
Vel ir viena lieta, kuru Rudža kungs nav ievērojis.
Ta ir Latgales sādžu sadalīšana viensētās. Ari šis li-kums ir izstaigājis tieslietu ministriju, laikam ari Sa-
eimas agrarkomisiju un juridiskokomisiju, bet dienas
gaismu vel arvienu nevar ieraudzīt. Ir radušās tā-das grūtības, ka nekādi nav iespējams šo likumu sa-
gremot Bet bez šī likuma ari nav iespējams iztikt;tas ir tikpat nepieciešams, ka šņoru zemju koroborē-šanas likums, jo dzīve negaida. Latgalē sādžu zemjudalīšana pec iespējas notiek jau viscaur. Mēs rīko-
jjuniesuz_ Stolipina laika likuma pamata, kas ari bij
domāts sādžu sadalīšanai viensētās. Tādēļ es saku,ka dzīve negaida, šis likums Saeimai katrā ziņā jā-
izdod, lai zemes ierīcību Latgalē varētu nostādīt
daudz maz pamatīgāki. Bez tam sādžu zemju sada-
līšana katra ziņa jāizdara uz valsts rēķina. Ja jau
varam dabūt no valsts līdzekļus kulturelām vajadzī-
bām, tad valsts pienākums ir uzņemties uz sevi tos
izdevumus, kurusprasītu šī vajadzība, lai glābtu lat-
galiešus no tas mūžīgās ežu grabināšanas, no tā šau-
smīgā stāvokļa, kādā viņi pašreiz atrodas. Bez tam
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vēl ir jāuzstāda zemkopības ministrijai viena prasība,
proti: taču reiz izstrādāt apbūves projektu. Latga-
lieši būvējas pēc vecu vecam parašām, kaut ka rak-
ņājas, bet plāna viņiem nav nekāda. Ugunsdrošības,
par piemēru, nav nekādas un tapec šai lieta vajadzētu
kaut ko darīt. Tā to lietonevar atstāt, tas ir katego-
riski jāprasa. Beigas vel man jāsaka,ka sava laika
latgaliešiem bija solīts, ja zemi nevar dabūt ne pie-
šķiršanas ceļā, ne ari pārceļot uz Kurzemi, tad varēs
dabūt zemi par naudu. Bet es vel nezinu neviena
tāda gadījuma, kur latgalietis, īsts zemes rūķis, butu
dabūjis zemi par naudu ar kredita palīdzību. Naudu
viņš dabūt nevar no bankas, viņam nav ar ko nodro-
šināt aizņēmumu, viņam ir kādas pūra vietas šņoru
zemes, dokumentarisku pierādījumu,kāta viņam pie-
der, nav, kaut gan tas ir skaidri, ka tazeme viņam
pieder. No valsts bankas gan var dabūt naudu tādi,
kam logos bleķi sakrauti, tie atrod ceļus, ka dabūt
līdzekļus, bet latgaliešiem, kam ir drošs pamats, kam
ir savs drošs īpašums, tie aizdevumus zemes iegādā-
šanai nevar dabūt. Tā nevar palikt. Tā lieta ir jā-
nokārto. Ja to neatļauj zemes bankas statūti, tad
tas nav nekāds dabas likums, ko nevar grozīt, tos
var pārgrozīt vienā dienā un latgaliešiem jādod lī-
dzekļi, lai viņi zemi var iegādāties. Mums, ir jazin,
ka latgalieši visvairāk ir izslāpuši pēc zemes, un trū-
kums Latgalē šinī ziņā ir vislielākais. Beigās man
gribētos vēl drusku apstāties pie agronomiskās palī-
dzības Latgalē. Es par viņu nerunāšu pēc būtības,
nerunāšu par viņas vērtību, bet gribu atbildēt Velk-
mes kungam, kurš izteicās, ka agronomisko palīdzību
Latgalē iesākusi darba partija. Jā, tas ir tiešām pa-
reizi. Agronomiskās palīdzības ievešanu Latgalē ie-
sāka darba partija, viņa uzsāka to, tas ir taisnība,
viņa bij tā pirmā ierosinātāja un tikai vēlāk, kad sa-
nāca Saeima, tad šim darbam piebiedrojas vēl citi.
To nu Velkmes kungs darba partijai par sliktu gan
nevarēja pārmest. Ja jau viņš gribēja savai partijai
par labu ko teikt, tad viņam nekādā ziņā nevajadzēja
šo lietu atgādināt, jo darba partijai tas nāks tikai pār
labu. Tad tālāk, viņš vēl nobažījās par agronomisko
palīdzības veidu Latgalē un izteicās, ka agronomis-
kās palīdzības līdzekļus nevajadzējis dot sabiedris-
kām organizācijām, bet tos izsniegt apriņķu pašval-
dībām. Te nu gan jābrīnās. Velkmes kungs tik ilgu
laiku bija par zemkopības ministra biedri, bija tas,
kurš pārzināja agronomiskās palīdzības lietu Latgalē
un viņš, nabags, visu laiku klusēja par šo lietu. Va-
jagaiedomāties, cik lielas pacietības vajadzēja, lai šīs
mokas ciestu, jo viņš taču bija pārliecināts, ka tā ne-
drīkstētu darīt, bet tomēr sēd un klusē un tie līdzekļi
aiziet tikai sabiedriskās agronomijas palīdzības
veicināšanai. Tad viņš, nabags, sēdēja mierīgi un nu
tikai, kad nav ministrs, iesāk to pārmest. Sakiet, ko
tāds ministrs var izdarīt, kurš tikai sēd un kuram
apkārt rīkojas ierēdņi, bet pats viņš neko nevar izda-
rīt. Taļāk viņš nāk ar pārmetumiem darba partijai.
Luk, darba partija, tāpat kā zemnieku partija, bijusi
pret piegriezumiem sādžām. Velkmes kungs ir īstu
otro Ameriku atklājis. Te jāpaskaidro, kā Velkmes
kungs pie tāda slēdziena varēja nākt. Velkmes kungs
vispari ļoti viegli prot pie tādiem slēdzieniem nākt.
Pastāstīšu jums vienu gadījumu no Saeimas vēlēša-
nas laika. Mēs no vairāk partijām īsi pirms vēlēša-
nām bijām aizbraukuši uz Bērzgali. Tur, protams,
visi uzstājāmies, strīdējāmies, plēšamies, kā jau tādos
gadījumos notiek. Velkmes kungs viens pats tikai
staigāja apkārt un nerunāja, un kad visi aģitatori aiz-
brauca, viņš saaicina ticīgās sieviņas un vīrus pie
baznīcas, pats uzstājas uz akas un stāsta: «Ziniet
ko, darba partija grib maksāt muižniekiempar zemi."
«Un jūs?" jautāklausītāji. «Fui, mēs ne! Kapec vi-
ņiem maksāt!" — atbild Velkme. Un še Rancana

KrājumāSaeimas Stcnogratisk»!
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kungs atkal saka, ka vajaga maksāt Redziet, ka tas
lietas pie jums sastāv._ Velkmes kungam tāpat ir ar
piegriezumiem, viņš tās ziņas tāpat varēja no gaisa
grābt. (Starpsaucieni.) Satversmes Sapulces laika
es visu laiku aizrādīju Kindzulim, ka piegriezumus va-
jaga dot, bet Kindzuls nekad negribēja klausīties un
negribēja tāpēc, ka Latgales zemnieku partijai nekad
nebija savas politikas. Viņi izvēlējas aizvien kādu
dievu, kuram klausīja, un šisdievs priekš viņiem tanī
laikā bija Lindiņš un, luk, Lindiņš bija pret piegriezu-
miem, tāpēc Kindzuļa kungam bija japiekapjas un tā-
pēc ar piegriezumiem nekas neiznāca. Latgalesdar-
ba partija vienmēr par piegriezumiem ir stāvējusi.
Mēs tūlīt, kad sanāca Saeima, grozījām attiecīgu in-
strukciju, bet te Velkmes kungs tagad apgalvo, ka
mēs esot bijuši pret piegriezumiem. Ta daudz ko
var apgalvot. Tādi paši ir Velkmes apgalvojumi ari
par Višķiem. Velkmes kungs cenšas iestāstīt, ka
Višķu centru viņš negribējis atdot linu rūpniekiem.
Es taču zinu tomēr

^
ka Jūs_ Višķu piešķiršanu

^
linu

rūpniekiem aizstāvējāt. Mes centrāla komiteja sē-
dam kopā. Tāpēc Jūs, lai novērstu uzmanību no
Višķiem, sakiet runāt par Ozolu muižu. Tas ir ma-
zāks centrs un mēnešus trīs atpakaļ bija izlemts iz-
rentēt šo centru linu rūpniekiem. Tā tad šeit neko
vairs nevarēja grozīt. Centrālās komitejas lēmumus
var grozīt tikai senāts un tāpēc Ozolmuiža palika
linu rūpniekiem. Tad vēl par tām atļaujām. Man žēl,
ka Velkmes kunga pašreiz nav klāt' Viņš teica, kā
atļauja esot bijusi jādod tā kā tā. Izrādās, kaRiko-
vas muižas muižnieku ģimene sadalījusi to sava star-
pā un to apliecina ari tagadējais poļu konsuls Dau-
gavpilī. Velkme teica, ka tam esot juridisks pamats.
Es gan domāju, ka tur nekāda juridiska pamata nav.
Es lūdzu komisiju un teicu, ka es vēlos ar to lietu ie-
pazīties uz vietas. Tas bij 10. aprilī. Un 15. aprilī
notika tā pati starpresoru komisijas sēde — es tai
sēdē nebiju klāt, jo es nedomāju, ka tā lieta tiks tik
ātri skatīta no jaunacauri, t i, pēc 5 dienām. Ja jau
vienam komisijas loceklim bij uzdots referēt par to,
tad vajadzēja uz šo referātu nogaidīt. Bet lieta iz-
lemta pavisam negaidot. Tāpat tas bij ar Borkovas
lietu, atļauju par 200 desetīnām. Atkal 10. aprilī bij
lieta noraidīta un tikai pateicoties tam, ka es nebiju
klāt 15. aprīļa sēdē, pēc 5 dienām paņēma un izlaida
to lietu. Varbūt, ka pēc Velkmes kunga ieskata tas
ir juridiski pareizi. Bet kāda tad nu ir tā pareizība?
Redziet Šveriņš esot bijis pircis to 1916. gadā un vi-
ņam neesot bijis laika, lai noietu pie notāra, lai no-
rakstītu līgumu ar muižas īpašnieku, bet viņš to no-
rakstījis privāti. Cik lielam viņam vajadzēja būt
pravietim, lai 1916. gadā uzaicinātu kā lieciniekus tos
4 latgaliešu deputātus, kuri pierādītu, ka tā zeme ir
pirkta. Tas vien jau pavedina uz aizdomām un lai
viņšari cik lielspravietisbūtu un cik tālredzīgs ari
nebūtu, tad tomēr grūti butu paredzēt, ka šie cilvēki
tiks_ izvelēti Satversmes Sapulcē un ka viņiem būs
lielāka autoritāte nekā citiem. Es saprotu, ka Velk-
mes kungam .kā zemkopības ministra biedrim var-
būt liela mēra bij jāaprobežojasar 29. savas progra-
mas pantu, bet p_ie pirkšanasatļauju došanasviņš va-
rētu ari nerēķināties ar šo pantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds zemkopī-
bas ministrim E. Baueram.

Zemkopības ministrs E. Bauers: Augstā sapulce!
Atļaujiet dot dažus paskaidrojumus pie debatēm par ^zemkopības resora budžetu. Es sākšu ar lauksaim-
niecības departamentu. Vairāki deputātu kungi savās
runās izteicās, ka lauksaimniecības departamenta
štati ir pārāk sašaurināti, ka vispārīgi neatmaksā-
jamo pabalstu sumas ari stipri sašaurinātas samēra
ar iepriekšējo gadu un beigās pats departaments lik-
vidēts. Zīmējoties uz ierēdņu skaita samazināšanu
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lauksaimniecības departamenta, protams, ne resora
vadītājam, ne vēl vairāk departamenta vadītajam nav
sevišķi patīkami,ka atņem kaut vienu ierēdni no viņa
darbinieku skaita. Tomēr, tāp _at resora vadītājs, ka
ari departamenta vadītājs iegājuši tanī stāvoklī, ka
visos resoros bez izņēmuma ierēdņu skaits jr pārak
liels, ka pie ierēdņu skaita samazināšanas būtu jāķe-
ras visdrīzākā laikā ar visenerģiskākiem soļiem. Tā-
pēcmēs, saprazdami šo stāvokli, nevarējām celt lielus
iebildumus un apmierinājāmies ar notikušo. Pie tam
jāatzīmē,ka no 19 ierēdņiem,, ja nemaldos, 14 atsva-
bināti no savām vietām un drīzākā laikā atsvabinās
ari pārējos. Protams, nevar teikt, ka darbība no tam
paliks rosīgāka, bet teikt, ka šī darbība būs parali-
zēta, ka iesāktie pasākumi no tam cietīs, nevar. Pie
labas darbu noorganizēšanas un pie ierēdņu intensī-
vākas nodarbināšanas katrā ziņā darbus veiks.
Viens, kas tomēr zemkopības resora atbildīgos dar-
biniekus nevar apmierināt, ir tas, ka Saeimas budže-
ta komisija ar tādu pat stingru roku nav ķērusies pie
citu resoru štatu samazināšanas. Tas mums dod ie-
meslu domāt, ka šeit nav vairs darīšana vienīgi ar
ierēdņu skaita samazināšanu pašas samazināšanas
dēļ, bet ka te zināmā mērā darīts spiediens uz to dar-
binieku skaita samazināšanu, kuri darbojas lauksaim-
niecības lietās.

Otrs, vispārējais iebildums no vairākiem runātā-
jiem, ka jau aizrādīju, ir jautājums par neatmaksā-
jamupabalstu sumu sašaurināšanu. Šīs neatmaksā-
jamo pabalstu sumas jau pie budžeta sastādīšanas
ministrukabinetā bija uzstādītas stipri mazākas nekā
iepriekšēja gada un pēc lielākām vai mazākām pār-
runām mes budžetu daudz maz uzlabojām. Kad šis
projekts ienāca Saeimā, budžeta komisija tomēr at-
rada par vajadzīgu vēl jo projām izdarīt samazināju-
musjpie šiem neatmaksājamiem pabalstiem, sevišķi
zīmējoties uz dzīves atjaunošanas vajadzībām pare-
dzētam sumam.kurasgan neietilpst zemkopības mi-
nistrijas budžeta vispārīgi un kuras domātas lauk-
saimniecības lietai, bet kuras ietilpst finansu mini-
strijas budžeta. Šīssumas ir strīpotas gandrīz visas,
izņemot to sumu, kas paredzēta tranšeju nolīdzinā-
šanai izpostītos apgabalos. Toties jāpiezīmē, ka vis-
pārīgi tas sumas, kādas bija paredzētas lauksaimnie-
cības vajadzībām, gan neatmaksājamu pabalstu vei-
da, gan aizdevumu veida, kurus izsniedza caur ze-
mes banku, kopsuma nav samazinātas, bet drīzāk irpalielinātas. Runājot par jieatmaksājamiem pabal-
stiem, vairākkārt ir izskanējušas griezīgas piezīmes,
ka nav pieļaujams, ka šie neatmaksājamie pabalsti
tik liela mēra samazināti.

Pabalstu nozīme, vispār, varētu teikt, ir divējā-
da. Vispirms neatmaksājamiem pabalstiem varētu
but ierosinājuma nozīme; tie varētu ierosināt uz kā--du racionālāku, lietderīgāku paņēmienu ievešanu
lauksaimniecība, kas varētu dot labākus panākumus
mušu lauksaimniekiem un, otrkārt, neatmaksājamiempabalstiem var but ari materiālas palīdzības nozīme.
Uz pabalstiem, cik tālu tie attiecas uz saimnieciskās
dzīves izveidošanu un attīstīšanu, var skatīties divē-jādi: vispirms,_man [iekas, neatmaksājamie pabalstiir vieta galvena kartatur, kur tie kalpo, kā ierosinā-
jums un tanī paša laika ari kā materiāls atbalsts. Tas
galvena karta_ varētu zīmēties, piemēram, uz jaun-
saimniekiemka uz pilnīgi jaunu zemkopju kategoriju,
kuriem vispārīgi diezgan maz vēl ir zināšanu lauk-
saimniecība, ari maz vel piedzīvojumu un kuri nāk
no trūcīgām aprindām. Tādiem katrā ziņā varētu
liela mēra lielu svētību nest šie neatmaksājamie pa-
balsti, viņi ir ka ierosinājums uz labākiem pasāku-
miem, ir tanī paša laika ari kā nepieciešams materi-
āls atbalsts. Tālāk šie neatmaksājamie pabalsti va-

rētu loti lielā mērā attaisnoties tanīs valsts novados,
galvenā kārtā mūsu valsts nomalēs, kur lauksaim-
niecība vispārīgi, samērā ar pārējo Latviju, atrodas
uz mazākas attīstības pakāpes, kur lauksaimniecības
kultūra stāv, var teikt, ļoti zemu un kur iedzīvotāji
savā vairumā atrodas trūcīgos apstākļos, un galve-
nais, kur ļoti maz attīstīta pašdarbība. Konkrēti ņe-
mot, te galvenā kārtā kristu svarā Latgale un zināmā
mērā to varētu attiecināt ari uz Ilūkstes apriņķi Zem-
galē un uz tiem Kurzemes novadiem, kas pieguļ vai-
rāk jūrmalai. Tur apstākļi ir daudz nelabvēlīgāki
nekā pārējā Latvijā, kā piem., Vidzemes un Zemga-
les gaišākos un turīgākos apvidos. Tur iepriekš mi-
nētos apstākļos neatmaksājamie pabalsti, cik tālu tos
valsts kase var izsniegt, būtu katrā ziņā vietā kā
ierosinājums un tanī pašā laikā kā materiāls atbalsts.
Kur šāds ierosinājums vairs nebūtu vajadzīgs, kur
pašdarbība lauksaimniekos, varētu teikt, stipri attī-
stīta, kur lauksaimnieciskā kultūra vispār, relatīvi
ņemot, pasteigusies uz priekšu, samērā ar citiem mū-
su valsts novadiem, tur šādi neatmaksājami pabalsti
— es domāju tos tikai saimnieciskās dzīves atjauno-
šanas lauka —, sevišķi, ja tos pielieto plašos apmē-
ros, nav īstā vieta. Tur jārunā par citādu pabalsta
veidu, t. i. par lauksaimniecībai piemērotiem kredī-
tiem. Ja vispār mūsu lauksaimniecībā vienā otrā ap-
vidū pēdējā laikā ir stipra tieksme pēc neatmaksā-
jamiem pabalstiem, tad tos, kungi, nebūt nenozīmē,
ka lauksaimniecība jau būtu nogājusi tik tālu, ka vi-
ņa bez šādiem neatmaksājamiem pabalstiem nevienu
dienu vairs nevarētu iztikt. Drīzāk tas liek domāt
to — un ta tas arifakiski ir — ka pie mums līdz šim
vel nav noorganizēts pietiekoši ērts, lauksaimniekiem
piemērots, kredits. Varētu teikt, ka daudz maz pie-
mērots kredits ir saņemams no rnusu valsts zemes
bankas, bet jāteic, ka ari šis kredits ir samērā stipri
mazs, salīdzinot ar tām vajadzībām, kādas mūsu
lauksaimniecība patlaban ir. Otrām kārtām, — un
tas ir tas galvenais — šis kredits, kuru izsniedz ze-
mes banka, ir stipri ierobežots; tas galvenā kārtā at-
tiecas tikai uz nopostītam saimniecībām, kuras tieši
cietušas no kara, un uz jaunsaimniecībām, izņemot
mehoracijas kreditus. Tādā kārtā šiskredits ne tikai
irparak niecīgs, bet nav ari visiem lauciniekiem vis-
pār pieejams. Daudz lielākus kreditus lauksaimnie-
kiem izsniedz Latvijas banka. Ta izsniedz nesamē-
rojami lielākus kreditus, bet ari tie nav piemēroti
mušu lauksaimniekiem. Lauksaimnieki bieži vien ie-
gulda līdzekļus tādas saimniecības nozarēs, kur iegul-
dītie līdzekļi apgrozās tikai pēc ilgākiem gadiem. Ja
nu tagad jāgriežaspie Latvijas bankas un jāaizņemas
nauda pret vekseļiem vai obligācijām uz īsu termiņu
ar augstiem procentiem, tad tas nekādā ziņā nav no-
saucams par lauksaimniekiem piemērotu un izmanto-
jamukreditu. Varētu teikt, ka Latvijas bankas kre-
dits lauksaimniecības vajadzībām piemērots tik tālu,
cik tālu to varētu izmantot mūsu kooperativi, kuripārstrādā lauksaimniecības ražojumus, vai ari vis-pārīgi dažādas organizācijas, kas nodarbojas ar lauk-
saimniecisko tirdzniecību. Tas ir cits jautājums; turso kreditu var izmantot un mes zinām, ka tur to ari
plašos apmēros izmanto. Tieši lauksaimnieku saim-
niecisko vajadzību apmierināšanai, inventāra iegādā-
šanai, zemes uzlabošanai, ekam u. t t, tur šis Latvi-
jas bankas kredits ir pilnīgi nepiemērots. Tā kā ze-
mes banka vispār nespēj izsniegt lauksaimniekiem
piemērotus kreditus, tad lauksaimniekiem tiešām lie-
la mēra ir sajūtams naudas trūkums. Ja finansu mi-
nistrija, valdība un visvairāk Saeima varētu visdrī-
zākā laika nodrošināt lauksaimniekiem piemērotu
kreditu

^
laižot lielākas sumas caur zemes banku, tad

lielā mērā atkristu vajadzība pēc neatmaksājamiem
pabalstiem.
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Tā kā Saeimā nav vairākuma priekš nostrīpoto
neatmaksājamo pabalstu restaurēšanas visa visumā,
tad būtu ļoti vēlami tās sumas, kuras ari budžeta ko-
misija ir pieskaitījusi zemes bankas līdzekļiem, iz-
sniegt uz atvieglotiem noteikumiem. Tas butu tāda
veidā, kā izsniedza pagājušā gadā uz Saeimas lēmu-
ma zināmai linu apstrādāšanai, darzaugu pārstrādā-
šanai, kā ari mašinu koplietošanas punktu ierīkoša-
nai Šīs sumas uz ministru kabineta izdotu noteiku-
mu pamata izsniedza lauksaimniekiem un pēdējie bez
iebildumiem tās izmantoja ļoti plašos apmēros. Kas
zīmējas uz tīri kulturelām vajadzībām lauksaimniecī-
bas pacelšanas Jaukā, piemēram, uz lauksaimniecī-
bas izglītības veicināšanu, tad še ir runa par citāda
veida neatmaksājamiem pabalstiem. Lauksaimnie-
ciskā izglītības veicināšana,kādā veidā tas nenotiktu,
ir tiešs valsts uzdevums. Pēc labas taisnības visu šo
pasākumu izvešanu vajadzētu turēt valstij savās ro-
kās, bet līdzšinējie apstākļi to nav atļāvuši. Valdība
ir pareizi darījusi, ka lielu daļu no šī lauksaimniecī-
bas kulturelā darba ir uzlikusi pašai sabiedrībai, bet
tādā gadījumā te nevarētu būt runa par sabiedrisku
organizāciju pabalstīšanu ar neatmaksājamiempabal-
stiem. Te šie neatmaksājamie pabalsti būtu zināmā
mērā nosaucami par atlīdzību par to darbu, kuru va-
jadzēja izdarīt pašai valstij, bet kuru izdara sabie-
drība. Vispār! šinī ziņā varētu teikt vēl vairāk. . Mēs
zinām, ka atsevišķas skolas uzturēšana, ja to uztur
valsts, pēdējai izmaksā dārgāk nekā gadījumā, jā
to uztur sabiedrība, kauču ar valsts līdzekļu palīdzī-
bu. Un tik tālu, cik tālu tas iznāk valstij lētāki, tik
tālu varētu teikt, ka sabiedrība zināmā mērā ir pa-
bastījusi valsti.

Zīmējoties uz iesniegumu, kādu iesniedza pie
kartēja budžeta Arveds Kalniņš, par mašinu koplieto-
šanas punktiem, varētu izteikties tikai atzinīgi, jo
mašinukoplietošanas punkti pa lielākai daļai līdz šim
ir loti daudz nesuši svētības un tie pa lielākai daļai ir
ierīkoti tanīs apvidos, kur dzīvāka ir lauksaimnie-
ciska pašdarbība, kamēr tur, kur šī pašdarbība ir ma-
zāk attīstīta, kur nav tik rosīga pašorganizēšanās,
tur mašinu koplietošanas punktus vajadzētu vēl ie-
rīkot un tur viņi buu vislielākā mērā vietā. Tāpēc
šīs sumas, ka pabalstu sumas šinī nozarē gribot ne-
gribot vajadzīgas. Tapatno savas puses gribu pa-
balstīt Mazveršīša ierosinājumu par zināmu sumu re-
staurēšanu zemkopības skolu uzturēšanai. Galvenā
kārta šeit kristu svara taisni zemākās zemkopības
skolas, kuras pa lielākai daļai uztur mūsu sabiedrība.
Unja šīm skolām valsts nenāks uz pirekšu vairāk pa-
līga, tad viņascietīs taisni tāpēc, ka tagad,kur lauk-
saimniecība pārdzīvo lielāku krizi, lauksaimniekus
nevar dabūt priekš lielāku upuru nešanas sabiedris-
kiem pasākumiem. _ To varētu prasīt apstākļos, kad
lauksaimniecība pārdzīvo labākus laikus. Tagad
lauksaimnieki doma vispirms par savām saimniecī-
bas_ vajadzībām untas ir ari pilnīgi pareizi. Tikai
otra vieta tieknostadītas sabiedriskas vajadzības. Tā
ka viņiem savam saimniecībām nav iespējams pietie-
koši līdzekļus rast, tad nevar ari sagaidīt, ka sabie-
dnba varēs nākt redzamā veidā pretim skolu uztu-
rēšanai, ka tas butu vajadzīgs. Tāpēc nebūtu šogadtaisnīgi, ka tik liela mēra samazina lauksaimniecības
skolu budžetu, galvenam kārtām ņemot vērā zemā-
kas lauksaimniecības skolas,kur iet vistrūcīgākie lau-
cinieki unkur ir visīsākais kurss un kuras tā tad vis-
īsākā laika varētu daudz laba sniegt mūsu lauksaim-
niecībai.

Tālākais iebildums būtu'tas, ka esot likvidēts
lauksaimniecības departaments. Ja spriež pēc tā, ka
budžetā vairs neredz lauksaimniecības departamenta
nosaukuma, tad varētu teikt, ka ir likvidēts ari otrs
departaments'— zemju departaments. Tāds līdz šim

bija, bet budžetā es vairs neatrodu tādu nosaukumu.
Tā tad galu galā būtu likvidēts ari zemju departa-
ments. Šinī gadījumā ir runa ne par viena otra de-
partamenta likvidēšanu, bet par divu departamentu
apvienošanu. Kurš pie kura pievienots īstenība ari
nebūs no svara. Galvenais ir tas, ka abi šie departa-
menti apvienoti un nosaukti par zemkopības depar-
tamentu. Nevarētu celt iebildumus, ja viņu nosauktu
par lauksaimniecības departamentu, vai ari par zemju
departamentu, ja tikai tās funkcijas, kuras izpilda
viens vai otrs departaments, nav sašaurinātas, nav
likvidētas. Kā skatīties uz šo notikušo apvienošanu,
kas izdarīta budžeta komisijā? Pats par sevi sapro-
tams, cik tālu man zemkopības resora darbība ir pazī-
stama, es nevaru atbalstīt to,ka šos abus departamen-
tus jau tagad sakausē vienā departamentā. Principā
es varētu tam piekrist un piekrītu, ka šo apvienošanu
izdara tādā garā un tādā nozīmē, ka nevis iziet uz to
funkciju likvidēšanu,kādas izpildīja lauksaimniecības
departaments,bet tās atstāj šī jaunāapvienotā depar-
tamenta pamatā, jozemju departamenta darbība pēc
dažiem gadiem izbeigsies. Tagad zemju departa-
menta darbi vēl nav tik tālu sašaurinājušies, ka abus
šos departamentus varētu sakausēt vienā.- Tāpēc es
personīgi domāju, ka šī apvienošana, kaut gan tā
principā irpielaižama un iespējama, acumirklī nebūtu
izvedama. Es personīgi nevaru piekrist tam, ka šo
apvienošanu izdarītu jau šinī gadā. No otras puses,
ja ari augstais nams nolems šos departamentus ap-
vienot tad tomēr tas nenozīmētu, ka nu lauksaim-
niecībai gals,kā to viens otrs iedomājas, jo tas darbs,
ko izpilda lauksaimniecības departaments, nevar tikt
sašaurināts un neviens viņu ari nedomā sašaurināt.
Drīzāk jāsaka, ka šādai apvienošanai nav nekādas
priekšrocības.

Es pāriešu tālāk uz agronomiskās palīdzības lie-
tu, par kuru šeit ari runāts. Līdzšinējais stāvoklis
mums ir labi zinamsAgronomisko palīdzību līdz šim
izved divējāda veida: vispirms, valdība pati un, otr-
kārt, sabiedriskas organizācijas. Tā tad ir valdība,
ir sabiedrība. Pret šādukārtību es dzirdēju vairākus
iebildumus. Tas novedot pie nevēlama paralēlisma,
ka valdiba ar savu milzīgo skaitu centra darbinieku
un ari sabiedriskās organizācijas ar valsts pabalstiem
darotvienu un to pašu_ darbu. Tas, mani kungi, vis-
labākā gadījuma varētu but pārpratums. Valdība
dara savu darbu un to darbu nedara visā visumā sa-
biedriskas organizācijas. Cik tālu vienā un tanī pašā
nozaredarbojas valdība un sabiedrība, tas ne katru
reizi vel butu nevēlams paralēlisms. Iedomājaties
tikai skolu lieto. Valsts ierīko un uztur zināmas sko-
las, sevišķas vidusskolas vai speciālas kādas atse-
višķas lauksaimniecības nozares skolas, pie kurām
sabiedrība labprāt neķeras. Tanī pašā laikā, kur nav
valdības skolu, ierīko un uztur, kaut ari ar zināmiem
valsts pabalstiem, kāda sabiedrība lauksaimniecībasskolas. Ja valdība ierīko un uztur skolas un ari sa-
biedrība uztur tādas pat skolas dažādās vietās, tad
te vel nevarētu teikt, ka ir paralēlisms. Un kāda ne-
laime tad ari butu šim paralēlismam? It nekāda.
Visa visuma varētu teikt to, ka valsts ierēdņi, kuridarbojas centra, nenodarbojas, kā to mēdz teikt, tikai
ar sabiedrisku_ organizāciju darbības kontrolēšanu
vien. Kontrolēšana par sevi aizņem diezgan maz
laika, kaut ari ta ir svarīga lieta. Šiem dažādiem
speciālistiem,kuru atsevišķās lauksaimniecības noza-
res ir ļoti maz, ir daudz plašākas funkcijas. Es ne-
gribu uzskaitīt visas funkcijas dažādās nozarēs. Tas
aizņemtu pārāk daudz jūsu dārgo laiku. Tikai dažas
minēšu. Ņemsim piensaimniecību. Ir pāris speci-
ālistu, bet šī ir tik plaša nozare, ka visiem centra dar-
biniekiem pilnīgi pietiekdarba. Viņiem jāizstrādāda-
žādi noteikumi sanitārā ziņā, jānokārto techniskas
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dabas jautājumi par kopmoderniecību ierīkošanu,
kontrolēšanu. Viņiem jāparzin eksporta jautājumiu.
t. t Vai tas nav ļoti liels darbs?_ Tāpat jus variet
ņemt kuru katru citu nozari, kura ir speciālisti, kas
vada un pārzin šo nozari valsts masštaba. Viņi ne
tik daudz kontrolē, kā dodnorādījumus un ir par visu
nomodā. Tā tad te nevarētu runāt par paralēlismu,
bet te ir tikai darba sadalīšana starp sabiedrisku un
valsts resoru. Agronomiskās palīdzības lietas vis-
pār, par lielu nožēlošanu jāsaka, nav veljioorganize-
tas un tāpēc mēs redzam, ka agronomiskās palīdzības
laukā — tas nav šogad vien, tas ir bijis jauari agrā-
kos gados — mums bieži vien nākas uzdurties uz da-
žādām nevēlamām parādībām. Bet kurā nozarē, ku-
rā resorā mēs jauesam tik tālu noorganizējušies, ka
tur nebūtu vairs nekādu nevēlamu parādību? Savā
laikā, darbodamies resorā, vienmēr esmu domājis
par to, kādā veidā varētu noorganizēt agronomiskās
palīdzības_ lietas tā, lai tiešām izbeigtos tās savstar-
pējās nevēlamās rīvēšanās, kādas bieži vien dažādo
sabiedrisko organizāciju starpā ir notikušas. Nesen
atpakaļ, pagājušā ziemā, es ierosināju jautājumu par
to, vai nebūtu vēlams pāriet uz valsts agronomiju
Bij ļoti plašas un dziļas debates, bet galu galā tomēr
rnusu lauksaimnieku inteliģentā sabiedrība, mazākais
viņa^ nospiedošais vairākums, bij tanīs ieskatos, ka
nebūtu vēlams sagraut līdz šim ievadīto darbu sa-
biedriska agronomijā, kuram ir bijušas savā laikā lie-
las sekmes jau pirms kara, kad darbojās mūsu lielās
organizācijas. Šī pēdējā doma neatrada mūsu lauk-
saimnieku inteliģentā sabiedrībā pietiekoša atbalsta.
Tapec ari mes tomēr skatāmies atpakaļ uz sabiedris-
ko agronomiju tikai ar to vēlēšanos, lai šo sabiedrisko
agronomiju noorganizētu tā, ka līdzšinējie trūkumi
pec iespējas butu noversti._ Te galvenā kārtā tomēr
jāliek cerības uz likumdevēju iestādi. Likumdevējai
iestādei, ka stipri neatkarīgai iestādei no dažādiem
iespaidiem, jāķeraspie šīs lietas nokārtošanas likum-
došanas ceļa. Kad bus attiecīgs likums, kādā veidā
butu izvedama agronomiskā palīdzība, tad ari valdī-
bas rokas, sabiedriskas agronomiskās palīdzības dar-
bus veicot, bus daudz brīvākas un ari pati sabie-
drība rēķināsies ar šo likumu vairāk nekā ar kādiem
ministrijas vai valdības noteikumiem, kurus viņa uz-
skata par tādiem, ko pie labas gribas var grozīt kabi-
nets kura katra sedevai ari resors kurā katrā ga-
dījuma. Agronomiskās palīdzības laukā tie līdzekļi,
kādi mums tagad_ ir — viņu nav daudz — tomēr pēc
labas taisnības butu galvena kārtā jālūkoizlietot tur,
kurpec tiem vislielākā vajadzība. Visvairāk tagad
runa par Latgali, par Latgales dažādām vajadzībām.Ja paskatāmies uz to lauksaimniecības stāvokli, kādā
atrodas Latgale, tad jāteic, ka es nezinu otra tāda
zemes stūra Latvija, kur butu tik nelabvēlīgi lauk-
saimnieciskie apstākļi, kur tik maz attīstīta lauk-
saimniecība, ka taisni Latgalē. Bez šaubām viena
lieta ir skaidra, ka agronomisko palīdzību Latgalēsniegt_tada veida_ un tik lielos apmēros, kā pārējā
Latvija, nav vispār iespējams — to ari latgalieši at-
zīst — tapec vien jau, ka Latgales agrārie apstākļi
ir pārak nelabvēlīgi. Visdrīzākā laikā un viens no vis-steidzamakiem darbiem ir tas darbs, par kuru šeitvisvairāk Saeima tiek runāts un uzsvērts — Latga-
les sādžu sadalīšana viensētās. Tas ir pirmais un
steidzamākais darbs, kas visiem spēkiem veicams.
Tik pec tam, kad Latgales sādžas būs sadalītas, kad
Latgales zemnieks būs patstāvīgs kaut ari uz sava
mazā zemes gabaliņa, tikai tad varēs vislietderīgāki
nākt par labu agronomiskā palīdzība, tikai pēc tam
viņa varēs būt tikpat racionāla, kā pārējā Latvijā.
Tomēr neatkarīgi no tā, ir daudz tādu darbu un pasā-
kumu agronomiskās palīdzības laukā, kup veicināmi
neatkarīgi no sādžu sadalīšanas un šinī ziņā nebūtu

ilgāki attaisnojams tas stāvoklis, kāds visus 5 Lat-
vijas pastāvēšanas gadus ir bijis, ka uz Latgali aiz-
plūda mazas sumas, samērā ar pārējo Latviju. Uz
priekšu vislielākā mērā šī lieta būs jāgroza un tāda
kārtā jāgroza, ka vajadzēs piegriezt vērību vairāk
tiem apvidiem, kur visvairāk lauksaimniecības ap-
stākļi to prasa. Tie būtu vispārējas dabas iebildumi.

Tālāk Mazvērsīša kungs pagājušā sēde runāja
par skolām vispārīgi. Es atzīmēju sakara ar viņa ie-
sniegumu, ka viņš starp citu man pārmeta, ka es ne-
esot izsniedzis pagājušā budžeta gada viņa vadītai
skolai 300.000rubļu,kuri Pēc budžeta bijuši paredzēti
un kurus resora vadītājs uz savu roku esot varējis
izsniegt Lieta grozās ap to, ka 300.000 rubli atļauti
paralēlu klašu ierīkošanai Jelgavas lauksaimniecības
vidusskolā, bet tā kā paralelklase nebija ierīkota, tad
šīs sumas nav izsniegtas citām vajadzībām, mācības
līdzekļiem. Es griezos šinī lietā pie valsts kontroles,
bet pēdējā ari nepiekrita minētās sumas izlietošanai
citām vajadzībām. Tagad pāriešu uz zemju departa-
mentu. Vairāki runātāji no minoritatu puses ļoti asi
izteicās par vasarnīcu lietām un par zemes lietām
bieži apdzīvotās vietās. Patiesību sakot, šis vasar-
nīcu jautājumsnav sevišķi populārs. Viņš resoram
nav daudz prieka darījis. Bet varētu teikt, ka te gan
mazāk resors būtu vainojams, kā tās augstās tiesu
iestādes, kuru kompetencē ir likumu tulkot. Kas zī-
mējas uz vasarnīcu lietām, tad man jāteic,ka šinī ziņā
augstākās tiesu instances nav vienādos ieskatos.
Viena iestāde tulko vienādi, otra otrādi. Senāta ad-
ministratīvais departaments uzskata, ka zināms ze-
mes gabals ir ieskaitīts fondā, civildepartaments
domā,ka nav ieskaitīts. Un bieži nākas grūti izšķir-
ties, kuram departamentam, kurai iestādei klausīt.
Klausīs vienai, draudē otra,klausīs otrai, draudēs at-
kal pirmā. Beigās, es esmu griezies attiecīgā vietā
ar lūgumu, lai visdrīzākā laikā mums dotu noteiktus
norādījumus, kādā veidā mums īsteni šinīs jautāju-
mos jārīkojas

^
Šoreiz es gribu atsaukties uz senāta

administratīvā departamenta pēdējo lēmumu,kas re-
soram piesūtīts un tas attiecas taisni uz vasarnīcām;
viņš ir saistīts ar kādu Halsmaņa lietu. Šis lēmums
noteic, ka zemkopības ministrijai un tāpat tieslietu
ministrijai pie vasarnīcu pārejas no vienām rokām
otras, cik tālu tas attiecas uz bijušām kroņa zemēm,
nav ne mazākās darīšanas. Te ir vienīgi darīšana,kā
to senāts paskaidroja, ar centrālo zemes ierīcības ko-
miteju. Ta ir tā noteicēja. Tas priekšmums ir vado-
šais. Dažādie sarežģījumi gadījušies tāpēc, ka agrā-
kie nomnieki vasarnīcas paši nav pieprasījuši, bet
pārdevuši citam, kurš tur jau rīkojas un saimnieko.
Viņš nav nekādus termiņus ievērojis, nav griezies pie
valdības. Šādos gadījumos centrālā zemes ierīcības
komiteja neko vairāk nevar darīt, kā izpildīt to, ko
viņa atzīst par likumīgu un ar to beigas. Te mazāk
vainojama zemkopības ministrija un centrālā zemes
ierīcības_ komiteja, bet jāsagaida, ka visdrīzākā laikā
šinī jautājumatiks ienesta skaidrība.

Kas zīmejjsuz Lazersona kunga iebildumiem at-
tiecība uz dažam bieži apdzīvotām vietām, ka tur daži
minoritatu_ pilsoņi atraidīti, piemēram Krustpilī un
Vecauce, jāteic,ka tas ta nav. Viņi nav atraidīti, bet
lietas atliktas. Krustpilī_ visas tās lietas atliktas uz 2
mēnešiem vienkārši tapec, lai dotu iespēju pilsoņiem
apgādāties nepieciešamos dokumentus. Pagaidām
nekādu dokumentu nav un uz labas ticības vien pie-
šķiršanu nevar izdarīt. Pēc 2 mēnešiem Krustpils
lietas skatīs cauri un tad redzes, kādā veidā šīs lietas
izies, un pec tam varešrunāt par taisnīgu vai netais-
nīgu rīcību. Es ceru,ka tie,kas pievedīs faktiskus pie-
rādījumus, nepiedzīvos netaisnību. (Lazersona starp-
sauciens). Es pagaidām runāju par to, par ko Jūs
runājāt iepriekšējā sēdē. Jūs runājāt par tādām lie-
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tām, kuras nav vēl galīgi izšķirtas. Vecacues lietas
ari nav galīgi izšķirtas. Kas zīmējas uz galīgi izšķir-
tām lietām, tad nav tā, ka pa lielākai daļai visi mino-
ritatu pilsoņu pieprasījumi noraidīti. Ir milzīgi daudz
ari latviešu pilsoņi noraidīti. Bieži apdzīvotas vietos
lielākā daļa aizvien noraidīta, jo tur ir daudz piepra-
sījumu. Bet es gribu pielaist, ka viena otra vieta
tiešāmir notikusi netaisnība. Šo netaisnību tagad va-
jadzēja censties izlabot senātam. Centrāla zemes ie-
rīcības komiteja ir autonoma un neatkarīga iestāde.
Pie valdības locekļu sastādīšanas ir ta, ka no resora
vadītāja gan prasa atbildību par valdības locekļu dar-
bību centrālā zemes ierīcības komiteja, bettomer ne-
dod resora vadītājam tiesības pašam izvēlēties attie-
cīgos komitejas locekļus. Visos šinīs _ 5 gados, par
nožēlošanu, koalicijas grupas ir uzstādījušas savas
prasības un ielikušas savus cilvēkus, bet resora vadī-
tājam jānesatbildība par komitejas darbību. Lindiņa
kungs — uz ko es negribētu reaģēt — augstā tonī iz-
teicās par to, ka zemes reforma tagad neejot tik stei-
dzīgi uz priekšu, kā tad, kad viņš vadījis zemes ierī-
cības lietas. Uz to jau Nonāca kungs pietiekoši norā-
dīja, un man vēl jāpiebilst tikai tas, ka nevar nekādā
ziņā prasīt, lai tagad apmierina tikpat daudz jaun-
saimnieku kā toreiz. Tas nav iespējams, jo nav tās
platības, nav to veco plānu, pēc kuriem varētu tik
vienkārši zemi sadalīt. Tagad jau zemes reforma ir,
tā sakot, otrā cēlienā un ārpus Latgales viņa ir beigu
cēlienā. Protams, salīdzināties ar Lindiņa kungu ze-
mes dalīšanā ne es, ne viens cits nevarētu. Lindiņa
kungs savā laikā iedomājās, ka galvenais ir zemi sa-
dalīt un piešķirt. Dalīt un piešķirt, bet neskatīties
atpakaļ, kas tur notiek. Tā nav nekāda reforma. Tas
no reformas ir tikai pirmais un vieglākais darbs. Bet
tanī paša laikā es negribētu teikt, ka Lindiņa kungs
to butu darījis ar sliktu nodomu. Nē. Es gribu apgal-
vot, ka viņa nodoms_ bija labs, ne tikai politiskā, bet
ari saimnieciskā ziņā. Toreiz, kad sāka zemi dalīt,
politiska dzīve bij ārkārtīgi dzīva un rosīga. Tāpat
ari saimnieciska ziņā nav nekas nevēlamāks kā tas,
ja uz muižas saimniecības sēž pa 50 rentnieku, kuri
gadu no gada nomā savus zemes gabaliņus un nezin,
kas ar viņiem būs citu gadu. Tas saimnieciskā ziņā
atstāj ļoti kaitīgu iespaidu. Ja rentnieks zin, ka vi-
ņam kauču ari sliktāks zemes gabals paliks uz visiem
laikiem, tad viņš enerģiskāki var ķerties klāt pie sa-
vas saimniecības ierīkošanas. Šieir 2 svarīgie moti-
vi, kas piespieda un attaisnoja zemes dalīšanu tik lielā
steiga, ka to darījaLindiņa kungs. Bet to varētu at-
tiecināt galvena kārta tikai uz kultūras zemēm, uz
aramu zemi, pļavām un ganībām. Tanī pašā laikā es
tomēr nevaru saprast, kāpēc tāda steiga pie zemes
dalīšanas ir pielaista, dalot kultivētus mežus. Līdz
šimmežu ir sadalīts apmēram _kādi 150.000 ha. Mēs
runājam par mežu taupību. Kādu mežu taupību mēs
piekopjam, ja starpcitu taisni kultivētus, sētus, vai
stādītus mežus paša augšanas laikā pie tam vēl uz
nederīgas zemes, ņem un sadala pa 50, ^0 pūrvietu
lielas jaunsaimniecības? Kāds tam ;r attaisnojums
vispari. Tanī paša laika ... (Sauciens pa labi: «Jūsjau to pielaižietl") Va Jus domājat,ka es to pielaižu
tagad? Jus,_Reinharda_ kungs, maldāties: Tanī pašā
laika uz labākam zemēm, iemērītām jaunsaimniecī-
bām, nav ar ko būvēties, ar ko iesākt saimniekot. Cik
tālu lieta attiecas uz mežu dalīšanu, tik tāl tā vairs
nav kārtībā un šinī ziņā, es gribu teikt, jātaisa liels
pārmetums manam priekšgājējam zemes ierīcības lie-
tās. Otrām kārtām ari nekultivētas zemes sadalīšana
ir pielaižama tādos gadījumos, ja šī nekultivētā zeme
ir tāda, uz kuras ir viens otrs meža gabals, kas neie-
tilpst lielākā meža masīvā, kas varbūt ir meža saim-
niecībai tikai par traucēkli un jašī zemejauksaimnie-
cībai daudz maz noderīga, tāda gadījuma to var dalīt.
Pie šādas kārtības vajadzēja turēties jau agrāk, bet

tas tomēr nav darīts. Šinī jautājuma, cik tālu noteik-
šanapieder man, es esmu stipri ierobežojis labu jaunu
mežu sadalīšanu, cik tāl tie ietilpst lielākos mežu ma-
sīvos. Tas ari mazina tos grandiozos jaunsaimniecību
skaitļus, par kādiem te bij runa.

Kas zīmējas uz jaunsaimniecību apbūves plānu,
tad attiecībā uz to vairāki deputāti jau vairākkārtīgi,
un es gribētu teikt, ar ļoti dibinātiem motiviem, nora-
dīja, ka tā nav normāla parādība, ja jaunsaimniecību
apbūvēšana notiek bez plana._ Galvena kārta tas at-
tiecināts uz Latgali. Attiecība uz parejo Latviju par
šo bezplanu apbūvēšanos dzirdēju mazāk, ja nerēķi-
nās ar Lindiņa kungajztoiktam domam. Faktiskais
stāvoklis tāds,ka apbūvēšanas plāna nav vel ne Lat-
galei, ne ari pārējai Latvijai, Kas ietilpst apbūvēša-
nas plānā? Vajadzīgo kreditu izsniegšana, gādāšana
par būvmateriāliem priekš ekam, buvnoteikumu izdo-
šana,pie kādiem jāturas ēkasceļot. Tasbutu tas, kas
galvenā kārtā ietilptu apbūvēšanas jautājumos. Ap-
būvēšanas plāns atkaras no vajadzīgiem kreditiem.
Visu pagājušo vasaru resors strādāja pie likumpro-
jektapar valsts kreditu būvniecības vajadzībām. Tur
bija paredzēts izbūves darbus beigt nākošos 5 gados
un tur bija ari paredzētas šai vajadzībai minimālas
sumas. Ne tikai tas bija paredzēts, bet mes gribējām
apbūvēšanu nostādīt uz aizņēmuma pamatiem. Es
negribu šo likumu iztirzāt visos sīkumos. Šis
likums budžeta komisijai, tāpat ari agrarkomisijai ļoti
labi zināms, bet tas likumprojekts, kuru resors iz-
strādāja un ministru kabinets pieņēma, būtubijis par
pamatu tam, lai varētu izstrādāt sīkāku apbūvēšanas
plānu. Kamēr tāda likuma nav, tikmēr ir grūti ķer-
ties pie apbūvēšanas plāna izstrādāšanas. Cerams,
ka šo projektu šinī Saeimas sesijā pieņems un tā tad
ir ari liela iespējamība, ka šinī vasarā jau varēs iz-
strādāt šo apbūvēšanas plānu. Kas zīmējas uz Lat-
gales apstākļiem, tad tur ir tā, ka sadalot sādžas vien-
sētās, varētu piedzīvot lielu katastrofu. Cilvēki iz-
celsies no sādžām un viņiem nebūs vajadzīgo līdzekļu,
ne plānu. Tādos apstākļos nevarēs runāt ne par kle-
ķu būvēm, ne ari par ugunsdrošām būvēm, ne vispār
par plānveidīgu apbūvēšanos. Prasība pēc apbūves
plāna ir ļoti dibināta,bet tik vienkārši apbūves plānu
izstrādāt, kā to izteikt vārdiem, nav iespējams un
bez līdzekļiem izvest tādu plānu nepavisam nav ie-
spējams. Kamēr nav nodibināts fonds, kamēr likum-
došanas iestāde nav asignējusi līdzekļus, tikmēr tāds
plāns, ja viņš ari izstrādāts, tomēr nav reāls. Pa-
priekš vajaga radīt tādu fondu un tad varēsim runāt
par apbūvēšanas plāna realizēšanu.

Bachmaņa kungs iebilda starp citu, ka centrālā
zemes ierīcības komiteja pielaižot nelikumības un ne-
likumīgu rīcību tanī ziņā, ka cenšoties ļoti plašos ap-
mēros iznomāt muižas dažādām organizācijām uz il-
giem gadiem. Ilgāki par 3—6 gadiem, pēc viņa do-
mam, nevarētu iznomāt valsts zemes. Pret šo Bach-
maņa kunga iebildumu es gribētu celt no savas puses
iebildumus. Katrs, kas ar lauksaimniecību pazīstams,
zinas ļoti noteikti pateikt, ka visas tās zemju iznomā-
šanas, kuras izdarītas uz īsu laiku, kauču ņemiet tas
pašasrnusu saimniecības,kuras iznomā gadu no gadu
uz priekšu, tāpat muižas, kuras bija iznomātas no ga-
da uz gadu, uz īsu laiku, visur tur tās lietas neiet uz
priekšu, saimniecības paliek arvienu sliktākas. Tas
tīri dabīgi, jokatrs nomnieks, uz īsu laiku iznomājis
zemes, necentīsies ielikt zemē savus spēkus, savus
līdzekļus zemes uzlabošanai, tad, ja viņš zemi saņē-
mis tikai uz īsu laiku. Citādi ir, ja zemi iznomā un
vairākiem gadiem. Tāpēc likumu vajadzētu izdot
taisni otrādi, proti, tādu, kurš noteic, ka nedrīkstētu
iznomāt uz īsāku laiku, kā uz 6 vai uz 3 gadiem, t i.,
nosakot minimālo laiku. Tā tad manas un Bachmaņa
kunga domas attiecībā uz šo likumprojektu stipri at-
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šķiras un tikai ņemot par pamatu saimniecisko liet-
derību. Beidzot, sakarā ārzemju departamenta bu-
džetu, bija pārruna par Lubanes ezera nosusināšanas
jautājumu. Šeit piezīmēšu sekošo. Patiesi, Lubanes
ezera lieta ir ārkārtīgi liela un svarīga. No plūdiem
Lubanes apkārtnē cieš kādi 55.000 ha un netieši cieš
kādi 15.000 ha, kopā tā tadvismaz kādi 70.000 ha.
Par Lubanes ezera nosusināšanu ir jau vairākkārt
priekš kara bijušā Krievijas valdība interesējusies, ir
jau izdarījuši zināmus nosusināšanas darbus, bet pa-

nākumus tie nav devuši. Trasuna kungs vecākais iz-
teicās, ka par Lubanes ezera nosusināšanas darbiem
nekas nav zināms. Tā tā lieta nav. Pagājušo gadu
Saeima atļāva nelielus līdzekļus Lubanes ezera stā-
vokļa noskaidrošanai, un es varu konstatēt, ka zem-
kopības ministrija ar darbiem ir jau tik tālu, ka svēr-
šanasun pētīšanas darbi ir tik tālu veikti, ka šo rude-
ni jau varētu stāties pie praktiskiem nosusināšanas
darbiem. Bet darbs ir tik liels, ka nav realizējams
vienā gadā; tā ir pilnīgi neiespējama lieta. Pēc ap-
lēķiniem lieta grozās vismaz ap kādiem 200 miljo-
niem rubļu. Mēs esam paredzējuši šo darbu veikt
nākošos 4—5 gados. īsākā laikā to nav iespējams
veikt Ko varētu darīt šogad, būtu tas, ka varētu
kādas krāces Aiviekstes upē saspridzināt, lai daudz
maz pazeminātu ezera līmeni. Tas ari prasa dažus
miljonus rubļu no valsts puses, kādu līdzekļu valstij
pašreiz nav. Ja mēs gribam ķerties pie galveno no-
susināšanas darbu lealizēšanas jau nākošā gadā, tad
tā techniskā ierīce

^
kas nepieciešami vajadzīga, jāpa-

redz šogad budžetā. Tāpēc es griezos savā laikā pie
ministru kabineta ar budžeta papildinājumu, bet mini-
stru kabineta noskaidrojās, ka finansu ministra kungs
principa deļ nevēlas aģgr.ūtināt augsto namu ar jau-
niem papildu budžetiem. Viņš ieteica man griezties
pie Saeimas. Sakarā ar to, es sniedzu īsu informāci-
ju budžeta komisijas locekļiem un, varbūt, sakarā ar
ārkārtējo budžetu, varētu šo jautājumu pacelt un pie-
prasītas _sumas atļaut

Tālāk es pāriešu uz dažām piezīmēm pie mežu
departamenta. Kasparsona kungs jau vispārējās de-
bates un sevišķi pie zemkopības resora debatēm iz-
teicas par to, ka valsts meži vēl nav inventarizēti un
vispār mežu saimniecība nav nokārtota. Pa daļai
tas te ir. Bet apstākļi ir tādi, ka mežu saimniecības
noorganizēšana nav tāda lieta, kuru var izdarīt zem-
kopības ministrijas_ vai mežu departamenta kabinetā,
un pie tam īsa laika. Mežu saimniecības noorganizē-
šana, mežu inventarizēšana un mežu atjaunošana ir
darbs, kas darāms galvenā kārtā uz vietām; tas ir
darbs, kas prasa ārkārtīgi lielus līdzekļus un ilgāku
laiku. Lai augstajam namam būtu daudz maz ieskats
par mežu ierīcības lietu, es atļaušos pievest dažus
skaitļusno ta saimniecības plāna, kuru esmu pare-
dzējis nākamiem 5 gadiem. Kas zīmējās uz mežu ie-
rīkošanu, uz mežu novērtēšanu u. t t, tad jāteic, ka
pagaidām mežu ir ierīkots ap 600.000 hektāru. Tostarpa 450.000 hektāru bijušo valsts kroņa mežu. Vēl
neierīkotu valsts mežu ir ap 950.000 hektāru. Tie ir
vel jāsaskaita, cik tur koku, jaizmērī un jānovērtē.
Tas ir liels darbs. To nevar izvest vienā gadā, bet
to izdosies izvest nākošos 3—5 gados. Tas prasīs no
valsts diezgan prāvus līdzekļus. Pēc projekta mežuierīcībaibus vajadzīgi apmēram 1.000.000 latu. Šo
sumu mes nevarēsim sadabūt vienā gadā — ari tech-
niski tik lielu darbu pilnīgi neiespējams izdarīt vienā
gada. Ja uzstādītu prasību, lai visus mežus ierīkotu
viena gada, tad šis darbs būtu izdarīts tik pavirši,
ka uz viņu nevarētu paļauties. Tas pats ar mežu at-
jaunošanu. Mežu izciršana pēdējos 10 gados mūsu
zeme ir bijusi nepielaižami lielos apmēros. Tādu
vietu, kuras ietilpst mežu saimniecībā un kur meži ir
jāatjauno, ir apmēram 50.000 hektāru. Līdz šim zi-

nāma platībā mežu ir jau atjaunota, bet vēl atjaunoša-
na stāv priekšā diezgan plašos apmēros. Šī atjauno-
šana no sākuma ir gājusi samērā gausi uz priekšu;
1921)22. budžeta gadā ir atjaunots tikai 85 hektāri,
tad nākošā gadā 2117 ha; pagājušā vasarā 6000 ha
un tekošā gadā paredzēts atjaunot 11.500 ha. Visus
mežus varēs atjaunot nākošos 3—5 gados. Jāpie-
zīmē, ka pati daba nāk lielā mērā palīga pie mežu at-
jaunošanas. Vēl viens liels darbs mežu resoram ir
mežsaimniecības noorganizēšana., dažādu meliorāci-
jas darbu izvešana, galvenā kārtā to grāvju un kanālu
iztīrīšana, kas aizsērējuši pa visu kara laiku un kuru
dēļ meži ļoti plašos apmēros aizpurvojas un apstājas
augšanā. Tas ir viens no steidzamākiem darbiem,
bet šis darbs prasīs ārkārtīgi daudz līdzekļu, ne ma-
zāk kā 4.000.000 latu. Ir konstatēts, ka vismaz 662
klm. grāvju vai nu no jauna rokami vai ari jāiztīra,
lai daudz maz padarītu mūsu mežus par tādiem, ku-
ri neciestu no liekiem ūdeņiem un neaizpurvotos.
Visā visumā mežu ierīcības, atjaunošanas un kopša-
nas darbi ir ārkārtīgi cietuši pa kara laiku. Viņi
prasa milzīgi daudz darba. Darbs pietiks nākošos
3—5 gados. Tikai tad būs mežu ierīcības darbi
veikti un mēs varēsim runāt par pilnīgi noorganizētu
mežsaimniecību. Tālāk, zīmējoties uz mežu resoru,
vairāki izteicās par to, ka mežu departaments pie-
kopjot ļoti lielu mežu izšķērdību. Tanī pašā laikā
atkal zināmā mērā dibināti norādīja, ka mežu resors
pilnīgi slēdz mežu un vietējos iedzīvotājus atstāj bez,
malkas un būvkokiem. Kas zīmējas uz mežu iz-
šķērdēšanu, tad tiešām jāsaka, ka meži Latvijā ir
bijuši tie, kurus stipri izcērt visā Latvjias pastāvē-
šanas laikā. Tā ir patiesība, kuru apstrīdēt pie vis-
labākās gribas nav iespējams. Vispirms man gri-
bētos teikt, ka finansu ministrim meži aizvien ir
noderējuši un līdz šai baltai dienai noder priekš bu-
džeta sabalansēšanas. Kamēr vēl nav redzams, kā
budžeta galus dabūs kopā, tikmēr arvien runā par
to, ka meži jātaupa, ka mežus nevar pārāk izcirst,
nevar paredzēt budžetā mežu eksportu ārpus saim-
nieciska plāna u. t t Tās visas ir jaukas lietas, bet
tiklīdz vajaga budžetu sabalansēt, tad vienīgais un
visvieglāk paķeramais kapitāls ir mežs. Cik vajaga,
tik pieņem klāt Tā tas bija agrākos gados, tā tas
bij ari šoreiz pie rnusu iepriekšējā finansu ministra
kunga. Viņš ļoti pārmeta resoram, ka tas iesniedzis
tādu budžetu, kurā paredzēts izcirst mežus pāri par
gadskārtējo normu. Te jāaizrāda, ka 1920. gada
21. decembra likums pats par sevi vien prasa jauve-
sela gada normu. Ja nu nolemj izcirst tikai viena
gada normu, tad eksportam un citām vajadzībām
nekas vairs nepaliek pāri. Tādēļ resoram gribot,
negribot bij jāķeraspie divu gadu normas izciršanas,
jo līdzekļi valsts kasei tomēr vajadzīgi. Viegli bij
agrākam finansu ministrim Pungas kungam toreiz
teikt, lai neiesniedzam tādu budžeta projektu, pēc
kura butu paredzēts izcirst mežus pāri par viena ga-
da normu. Bij ļoti jauki par to runāt tikmēr, kamēr
budžets nebij sabalansēts. Tiklīdz vajadzēja liktgalus kopa, izrādījās, ka līdzekļu nepietiek. Te pie-
nāca klāt vesela gada norma un neviens vairs neru-
nāja par mežu taupīšanu. Šī ir nevēlama rīcība.
Loti daudz meža nocērt uz 1920. gada 21. decembra
likuma pamata. Te man ir īss izvilkums, no kura
varu minēt dažus datus. Pirmā gadā, kad uz šī liku-
ma pamata saka izsniegt; būvkokus, ir izsniegts ap-
mēram 10 miljoni kubikpedu; nākošā gadā ap 13mil-
joni kubikpedu; 1922./23. gadā jau 38/» miljoni ku-
bikpedu un pagājuša gada pāri par 40 miljoni ku-
bikpedu, kopa iznāk ap 100 miljonu kubikpedu būv-
koku. Kamēr nav būvniecības lietas citādi noorga-
nizētas, kamēr nav dost pamats izbūvēties no uguns-
drošiem materiāliem, tikmēr aizvien šis likums dod
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iespēju eksploatēt mežus vairāk nekajiormalosap-
stākļos tas būtu pieļaujams. Talak mes redzam, ka
meži lielā mērā izskausti, ar pastiprinātu mežu eks-
portēšanu. Tad varētu vēl atzīmēt, ka meža platī-
ba lielā mērā samazinājusies ari caur to, ka uz ne-
atsavināmām daļām bijušiem_ muižu īpašniekiem,
savā laikā Lindiņa kungs ieradījis diezgan daudz
laba meža. Trasuna kungs un varbūt vel viens
otrs runātājs aizrādīja, ka mežu resors darījis ļoti
slikti, noliegdams mežu materiālu un malkas iz-
sniegšanu taisni tanīs apvidos, kur mežu ir stipri
maz. Tiešām jāsaka, ka tādi noliegumi ir izdarīti.
Gribētos tanī pat laikā aizrādīt, kādi iemesli ir tam.
Mēs zinām, ka ļoti daudzos apvidos mežu ir vispār
maz. Ņemiet Bauskas apriņķi Zemgalē, Latgales
apriņķos dažos novados. - Pa kara laiku tur meži
stipri izcirsti un tagad stāvoklis ir tāds, ka vairāk-
kārtēja gada norma ir izcirsta. Mežu resors negrib
piedzīvot to stāvokli, ka kādreiz pienāks laiks, kad
mežs būs izcirsts tik tālu, ka visai apkārtnei būs
jābrauc tāļš ceļš pēc mežu materiāla. Tāpēc diez-
gan daudzos novados tagad mežus slēdz un dara
uzmanīgus vietējos iedzīvotājus, lai viņi pie laika
gādā par malku un būvmateriāliem. Nenormāla pa-
rādība mūsu mežsaimniecībā ir tā, ka meža takse
ir pārāk zema. Neviens vairs nav ieinteresēts ža-
garus vai kritušus kokus vai pat sausus kokus ņemt,
neviens nav ieinteresēts- lauzt mežā celmus, kuru
ir bezgala daudz, bet katrs grib cirst zaļus bērzus,
pašu labāko malku, un ja to viņam nedod, tad viņš
ir ļoti lielā nemierā, ceļ protestu un saka, ka ļoti
lielā mērā ierobežo meža izsniegšanu vietējiem ie-
dzīvotājiem. Tagad ievesta tāda kārtība, ka tur,
kur ir daudz celmu un daudz kritušo un sauso ko-
ku, tikpat kā nemaz neizsniedz zaļus kokus, kamēr
neiztīra mežu. Kas tagad notiek? Tagad notiek
rnusu mežu tīrīšana un meži daudz maz izskatās pēc
mežiem. Tagad sāk lauzt celmus, tīrīt kritušos ko-
kus. Labu piemēru celmu laušanā rāda Kemeri.
Tur lauž celmus, kuri radušies kara laikā. Skuju
koku celmi ir skaista malka. Kemeru sēravotu ie-
stāde ir izlauzusi vairāk kā 300 kubikasis ļoti skaistas
celmu malkas. Lauzums izmaksā 1200—1300 rubļu
par vienu kubikasi. Ja ķertos pie šādas celmu lau-
šanas plašos apmēros, tas ietaupītu ļoti daudz mežu
un atvieglotu ārkārtīgā mērā mežu apsēšanu da-
biska ceļa. No otras puses, kur mežu ir daudz, tur
neret[ pat zaļus kokus visos novados negrib ņemt.
Piemēram dažos novados Smiltenē apses neviens
neņem pat par brīvu. (P. Siecenieka starpsauciens.)
Virsmežzinis manstāstīja un jaJūs, Siecenika kungs,
šo apšu mežu vēlaties paņemt, to Jūs varat da-
būt katra laika. (Fr. Trasuns no vietas: „Ja par
velti dod, tad es ari gribu!") Tā tad ir ļoti labi,
ka es jus esmu informējis, griežaties tikai pie mežu
departamenta direktora un noslēdzat līgumu. (Sau-
ciens pa_ labi: «Kapec līgums jāslēdz!") Es paš-
laik runāju par tiem mežu materiāliem, kuri torgos
pārdoti un kur tirgotāji paņēmuši tikai viņiem de-
rīgos kokus, pametot apses turpat. Kas attiecas uzbūvkoku apgādāšanu, tad te tā lieta vairs nav tik
vienkārša. Ir apvidi, kur būvkoku uz vietām trūkst
un ka_ viņus apgādāt jaunsaimnieku vajadzībām, tas
ir grūts jautajumsPar to es dzīves atjaunošanas
padome, tāpat dažādas starpresoru padomēs vairāk-
kārt esmu domas izmainījis, kādā veidā šo būvma-
teriālu varētu apgādāt. Man jāļeic, ka izskanēju-
šas ir dažādas domas, bet tādas domas, kuras bez
kādas pārlikšanas varētu realizēt, neviens nav iz-
teicis. Vai būs labāk izsniegt vietējiem lauksaim-
niekiem kreditus, lai viņi organizē būvmateriālu ap-
gādāšanas kooperatīvus vai citas organizacijas,_ vai
būtu labāk, ja valdība pati ierīkotu mežu apstrādā-

šanu lielrūpniecības veida un tad izgatavotu grīdu
dēļus, durvis, logus un sūtītu, kur vajadzīgs — tas
ir jautājums, uz kuru neviens atbildi, nav paspējis
dot un kura atrisināšana mums vel stāv priekša.
Bet ka tur noteikti soļi jaspe^ par to divu domu
nav. Tad beidzot es gribēju vel Goldmana kungam
dot paskaidrojumu attiecība uz viņa iebildumu pret
noteikumiem par lopu ganīšanu valsts mežos. Lie-
ta nu ir tā, ka šogad nekas jauns nav nācis klāt.
Jāsaka, ka šie noteikumi par ganīšanu valsts mežos
pastāvēja jau pirms kara. Goldmana kungs iebilda
pret noteikumu 1.pantu. Šis pants skan ta: «Lopu
ganīšana mežā atļauta pilngadīgas personas uzrau-
dzībā." Goldmana kungs gribēja to iztulkot taka
to tulko viens otrs maz mācīts zemnieks, itin ka te
noteikumi prasītu, lai butu pilngadīgs gans. (J.
Goldmanis no vietas: - «Mežziņi ari to ta tulko!")
Ne visi, bet tikai daži, un proti, tie, kuri tīši to grib
tā tulkot. Ja daudz maz nopietni izlasītu šos notei-
kumus — sevišķi to var prasīt no deputāta, lai viņš
'tos izlasītu un iztulkotu — tad nav redzams, ka lopu
ganīšana ir jāizdara pilngadīgam ganam. Te ir ti-
kai teikts, ka par lopu ganīšanu atbild pilngadīga
persona. Ja viens otrs, mežzinis uz vietām to butu
pārpratis, tad tas ar jaunu apkārtrakstu ir jau no-
vērsts. Bez šīs juridiskās atbildības, bez stingrības,
kas paredzēta šajos noteikumos, taču nevar [aut ga-
nīt valsts mežos, Ja reiz valsts meži tizskatamipar
valsts bagātību, tad šī bagātība pienācīgi jāsaudzē.
Vai tad jūs, kungi, nezināt, ka meži sevišķi sausas
vasarās ārkārtīgi deg, sevišķi pēdējos laikos^ Ja nu
neviens negribēs atbildēt par ganīšanu, tad tads, kas
nav ne par ko atbildīgs, ganīs valsts meža, spēlē-
sies ar uguni, kas tad paliks pāri no mūsu mežiem?
Otrām kārtām jāievēro mežu izganīšana. Ir veca
lieta, ka līdz šim, kur nepastāvēja tikpat k_ā nekādi
noteikumi, mežus ārkārtīgi izganīja. Vai jus domā-
jat, ka tajā lielajā mežā lopiem kas ir ko ēst? Kas
grib ganīt, tas laužas iekšā taisni jaunaudzes. Ja ir
teikts, ka jaunaudzes jāierobežo, tad nevar teikt, ka
tas jātulkoburtiski, un milzīgi gabali jāiežogo ar sē-
tām un tas būs jādara tam, kurš grib ganīt mežā
divas vai trīs govis. Tā tas nav. Tas, kas bija līdz
šim, var pastāvēt ari uz priekšu. Ja par pirmo
punktu vēl varēja būt kādi pārpratumi, tad par šo
pēdējo nevienam nekas nebūtu ko teikt Vismaz
nav neviena gadījuma, kur departamentam būtu ie-
nācis kāds protests sakarā ar šādiem noteikumiem.
Noteikumi ir stingri un par to jāsaka paldies Die-
vam. Tas varbūt daudz maz izsargās mūsu me-
žus no pārliecīgas nepielaižamas izganīšanas un pret
uguni. Tādēļ, jāsaka, ka iebildumi, kurus cēla Gold-
mana kungs pret šiem noteikumiem, nav uzskatāmi
par pamatotiem. Dzīvē šie noteikumi nevienam ne-
var būt par ļaunu, ne lopu ganītājiem, ne ari mežu
resoram. Pēdējais, par ko es gribētu runāt, ari ir
Goldmana kunga iebildums, un proti, par mežu tak-
sāciju, sakarā ar mežu torgiem. Meži esot notaksēti
pārak ausgtu. Man tomēr jāatzīst un ari meža de-
partaments ir konstatējis, ka visā visumā meži ir
notaksēti drīzāk par augstu nekā par zemu. Tam
nu ari ir savs iztulkojums, proti, lielās bailes no
valsts kontroles, jo valsts kontrole diezgan dzīvi in-
teresējas par mežu lietām un katrā gadījumā, kad
ienāk kādas sūdzības, izbrauc uz vietām un pārlie-
cinājās par lietas apstākļiem. Mežu resora darbi-
nieki, mežsargi un tāpat ari mežziņi ir tā iebaidīti,
ka viņi drīzāk vairāk pievelk nekā vieglāk notaksē.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim. .

Jez. Rubulis (Latgales darba partija):' Augsti \ļ^
godātie deputātu kungi! Es šoreiz būšu ļoti īss un
vispāri negribu plašāki apstāties pie zemkopības re-
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sora darbības. To es apskatīju pagājuša reize. Es
tikai gribu taisīt dažas piezīmes pie dažiem runā-
tājiem. Vispirms Rudža kungs teica sava runa, ka
Latgales lauksaimnieku rajona savienība piekopusi
politiku, lai gan ne ar ko nepierādīja, un bez tam
pastrīpoja kā konkrētu gadījumu kooperatīvu cen-
trāli, kura nesen nodibinājusies, Ta esot politiska
organizācija, kura piekopjot politiku, vai nodarbojo-
ties ar politiku. Jāsaka, Rudža kungs, ka centrālais
kooperativs pats par sevi kā kooperativs nevar but
politiska organizācija, jo tur var ieiet no viena
spārna līdz otram spārnam visas šķiras, i kreisie_ ,
ir labie. Otra lieta tā, ka kooperativs savā darbība
nav piekopis politiku un nevarēja piekopt. Koope-
ratīvs savā īsā pastāvēšanas laikā ir darbojies cik
spējis. Varbūt vairāk varēja darīt. (Rudža starp-
sauciens.) Kur tad ir lēmums, Rudža kungs, par
kooperatīvu? Kooperativs ir vienīgā organizācija,
kas šogad sliktā neražas gadā ir izdalījis sēklu. Cik
sēklas tas ir nosūtījis uz Latgali, cik vagonus, tos
skaitļus Jums tūlit varēšu nosaukt. 47 vagonus ru-
dzus, 45 auzu, 5V2 vagonus vīķes un 7 vagonus mie-
žu. Ja Jūs, Rudža kungs, šeit teiktu, ka koopera-
tivs nav intensīvi savu darbību attīstījis, tad Jums
neko_ nevarētu iebilst, jo es nesastāvu kooperatīva
valde un nevarētu tās lietas tāpēc uzņemties at-
taisnot. Bet ja Jūs uzbrūkiet kooperativam, kā po-
litiskai organizācijai, tad jāsaka, ka šis kooperativs
nav dibināts ar politisku nolūku, viņš nepiekopj po-
litiku un tam_ Jums, Rudža kungs, nekādu pierādī-
jumu nav. Talak, pie jūsu kolonizācijas lietas tuvāk
neapstāšos, jo mans frakcijas biedrs, Kotana kungs,
atzīmēja par to, lai gan man ir materiāli par to ko-
lonizāciju, jo Rudža kungs pats praksē ir gribējis
kolonizāciju izvest, ir pieprasījis Rikovas dzirnavas,
bet mes pagasta padomē, skatīdami cauri viņa ie-
sniegumu, iepazināmies ar to un savā vairākumā
apzinājāmies

^
ka viņš tik un tā tanīs dzirnavās ne-

strādās un tapec taisījām noraidošu lēmumu. Lin-
diņa_ kungs uzbruka rajona savienībām un konkrēti
minēja Latgales lauksaimnicības biedrību rajonu sa-
vienību, kura pieprasot lielus līdzekļus. Kāpēc esot
bijis jādibina šī organizācija, jo pastāv jau centrālābiedrība? Katra organizācija taču nodibināta uz li-
kumīga pamata, tāpat izlieto līdzekļus un tos piepra-
sa. Gribētu jautāt Lindiņam, vai centrālā biedrība
nepieprasa no valsts līdzekļus. Ja mēs salīdzinām
procentuelo samēru, kādas sumas ir centrālā bie-
drībaizlietojusi, pieprasījusi un saņēmusi samērā ar
pārejam organizācijām, tad gan Lindiņa kungam ne-
vajadzēja šeit runāt, jo saprotams, ka rajonu orga-nizacijudibinašana bij izsaukta ar dzīves prasībām.
Centrāla biedrība savu darbību ir koncentrējusi Vid-zemes apgabala, Kurzemei un Latgalei ir mazākuvenbu piegriezusi un_ pateicoties tam, -ka apstākļiprasīja, lai darbu varētu labāki veikt, vajadzēja di-bināt organizācijas, kuras labāki pazītu vietējos ap-stākļus un ražigakj un intensīvāki varētu strādāt piedarba realizēšanas. Bet te Velkmes kungs, Latga-
les kristīgo priekšstāvis, ļoti naivā runā kritizēja vi-sus, sakot ar sociāldemokrātiem un beidzot ar FrTrasuna kungu un teica, ka visi iebildumi, kādi ircelti attiecība uz zemkopības ministriju ir nepareizi
un vienīgi Velkmes kunga darbs ir pareizs. Lai gan
Velkmes kungs senāk pats piederēja pie tās pašaspartijas, kuru Trasuns vecākais reprezentēja, viņš
atrod Trasuna iebildumus par maz nozīmīgiem un
nelietderīgiem. Te Velkmes kungs uzbruka darba
partijai, ka ta esot bijusi pretī pabalstu izsniegšanai
apriņķu pašvaldībām, kuras veda agronomiskās palī-
dzības darbu tai laikā, un proti, politiskos nolūkos.
Viņi esot protestējuši un esot dibinājuši lauksaim-
niecības biedrību «Darbs", kurai esot politisks rak-

sturs un kuras biedri esot advokāti, juristi u. t t un
nekā nezinot no agronomiskām lietām, bet gan brau-
kājuši aģitācijas nolūkā un aģitējuši balsot par darba
partiju.. Es gribētu jautāt Velkmes kungam vai vis-
maz viņa frakcijai, vai viņi var pierādīt, ka šī biedrī-
ba ir uzstājusies par vienu vai otru partiju un aģi-

, tējusi. Es gan atzīstu, ka viens otrs biedrs, kurš sa-
stāv minētā biedrībā «Darbs" un varbūt kādas par-
tijas biedrs ir uzstājies kādā sapulcē par vienu vai
otru partiju, vai ari izteicis savas simpātijas tai, tā
ir cita lieta, bet ka biedrība būtu aģitējusi, vai ari
biedrības algoti spēki to būtu darījuši, to gan Velk-
mes kungs_ nevarēs pierādīt. Bet ja viens otrs
biedrs aģitē, tas jau nav nekāds pārkāpums, ne ari
kāds noziegums. Bet ja kristīgo aparāts, kurš no
valsts līdzekļiem tiek uzturēts, proti, garīdzniecība
un baznīcu kungi, kuri vēlēšanās aģitē ne tikai liku-
mīga kārta, vispārīgās tautas sapulcēs, bet gan aģitē
no kanceles baznīcā, ko likums par vēlēšanām no-
liedz un nosoda, bet nelaimīgais konkordats neļauj
garīdzniekus sodīt, kaut ari viņi būtu darījuši nozie-
gumu. Tur Velkmes kungs noklusēja par savām lie-
tam, bet par citu lietām viņš atsaucās no negatīvās
puses. Talak es apskatīšu, cik apriņķu valdes savā
laika kopa arcentralo biedrību, vedot agronomisko
palīdzību, ir tālu tikušas. Pa visu to darbības laiku
ierīkotas visa Latgales apgabalā 6 vaislas stacijas,
turpretim no Latgalessavienības pa visu šoīso laiku,
salīdzinot ar centrālās biedrības darbību ierīkots
nesalīdzināmi lielāks skatos: pirmā punktā — 21,
otra — 1L un treša punktā — 4 stacijas. Tā tad gan-
drīz 10 kārtīgi vairāk darbs pavirzījies uz priekšu.
Uzbrukumino Velkmes kunga, kādi tika veltīti sa-
biedrībai ka politiskai organizācijai, ir nevietā un ne-
pamatoti. Nevajaga aizmirst, ka tā nav politiska or-
ganizācija, pat Velkmes kunga brālis, Rēzeknes de-
kāns, ir valdes loceklis. Vai kristīgo morāle pie-
prasa, lai uz citas partijas rēķina izbrauktu? la tā,
tad cita lieta, bet nevar pierādīt, ka tur būtu kāds
politisks nolūks. Tad Velkmes kungs apstājās pie
Rikovas muižas, kur atzīst barona Rika sadalīšanasaktu par dibinātu. Viņš aizrāda, ka tas dokuments
esot bijis pareizs un neviena no iestādēm neesot de-
vusi negativas atsauksmes un tāpēc viņš to izlēmis.
Vai nu Velkmes kungs nav ieskatījies tanī lietā, bū-dams par ministra biedri, vai nav gribējis ieskatīties.
Kad no Velkmes kunga tika izdarīta izmeklēšana uz
vietām, ka es jau minēju viena iepriekšējā runā, tad
noklaušināja muižas kungu Borisu, vienu dzirnav-
nieku un divus mežsargus, kuri apliecināja, ka vi-ņiem ir zināms, ka barons Riks sadalījis 1915. gadā
savu muižu. Bet vesela virkne vietējo iedzīvotājuapliecināja, ka viņiem par to nekas nav zināms. Te
zemniekiem bija jāapliecinanegatīvs fakts, kuru grū-ti atzīt ka tādu, bet fakts ir tas, ka zemnieki nekadnav maksājuši par mežu citiem, kā tikai vienam ba-ronam Rikām. Uz šī pamata Velkmes kungs saka,ka ta_atzīšana ir pareiza un likumīga un sevišķi vēl
tamdēļ, viņš saka, ka ta zeme neesot piešķirta Tātad pec Velkmes kunga loģikas iznāk, ka vis* tā ze-me, kas nav piešķirta, var tikt atdota bijušiem muižu
īpašniekiem. Par Borkovu Velkmes kungs saka, katur ta lieta gan ir pareiza, jo viņš esot pircis 1916.
gada. Es nezinu, vai varēja pirkt, jo viņš bija Zabel-
lo pilnvarnieks un vai grafs Zabello to varēja pielaist.
Un vai Šverins iepirkšanas dokumentus turēja pie
sevis līdz 1924. gadam, lai viņš varētu tos iesniegt
centrālai zemes ierīcības komitejai? Un ja tas tā
butu, tad kāpēc Šverins griezās pie Velkmes kunga
ar lūgumu 1921. gadā, lai Velkmes kungs kā Satver-
smes Sapulces loceklis, apliecina, ka patiešām šis
Šverins no grafa Zabello ir pircis 111 desetīnas ze-
mes. Velkmes kungs, būdams pakalpīgs muižnie-



657 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 19. sēde 1924. gada 30. maijā, 658

kiem, to ir apliecinājis un savā laikā, būdams zem-
kopības ministra biedrs, ir taisījis lēmumu, kurš ir
vēl kuriozāks tāpēc, ka komisija 10. aprilī šo pirk-
šanas līgumu noraidījusi, bet pēc 5 dienam, t i. 15.
aprilī, to ir atzinusi par pareizu. Te Velkmes kungs
paskaidro, ka tas nav nekas, ka viņš ir parakstījies
kā liecinieks un pēc tam pats piedalījies ari izlem-
šanā; tam neesot nekādas juridiskas nozīmes. Bet
faktiska nozīme tam ir un nav bijis tādu gadījumu,
kur komisija nebūtu piekritusi, bet ministrs apstipri-
nājis, vismaz devis labvēlīgu atsauksmi. Mūsu līdz-
šinējā praksē ir tāda kaj'a komisija dod noraidošu
atbildi, tad ministrs uz ta pamata dod savu atsauk-
smi, bet te komisija lūgumu reizi_ ir noraidījusi, bet
pēc 5 dienām viņš tiek apstiprināts. Tāds tas fak-
tiskais stāvoklis ir, kurš ietver sevī juridisku nozīmi.
Velkmes kungs ari pie izspriešanas nevarēja but ob-
jektīvs, viņš bija ieinteresēts, jo viņš liecināja, ka
pārvaldnieks Šverins pircis muižu no grafa Zabello.
Un mēs zinām, ka formeli ņemot liecinieki nevar
būt tai pašā laikā ari tiesneši. Varbūt praktiski lī-
guma atzīšana būtu iespējama, ja Šverins pats būtu
tāda persona, kas pelnītu zināmu ievērību un kuram
būtu tiesība saņemt savu neatsavināmo daļu; bet
paskatīsimies, kas šis Šverins ir. Es jums gribu
sniegt tuvākas ziņas par viņa agrāko darbību. Pēc
Niedras valdības padzīšanas un pēc Bermondta ban-
du sakaušanas, kad mūsu karaspēks nonāca līdz Bor-
kovas robežām, man pašam gadījās, kā rotas koman-
dieram, ar rotu būt nometinātam uz frontes Šverina
muižā — Borkovā. Tuir Šverina kungs izrādīja vis-
nepatīkamāko, vispretīgāko, noraidošāko un nicinošu
izturēšanos pret Latvijas karaspēku. Viņš nedeva
nekādus paskaidrojumus. Bet tā bija sīka lieta, jo
Šverina izturēšanai nevarēja būt nekādas ļaunas se-
kas un pair to tālāk nerunāšu. Bet man ir laimējies
dabūt tuvākas ziņas par Šverina darbību 1905. gadā.
Savā laikā iznāca Latgales laikraksts zem Kempa
kunga kā redaktora vadības — «Gaisma". Šīs«Gai-
smas" 2. numurā 1906. gadā rakstīja, ka Šverina
kungs ir piedalījies un sarīkojis soda ekspedīcijas, iz-
saucis kopā ar grafu Zabello 200 kazakus, kas no-
dzīvojuši Borkovā 4 nedēļas, izlaupījuši un izdedzi-
nājuši mājas, dažādi mocījuši cilvēkus u. t t. Šverina
kungs uz šo Kempa kunga rakstu, kāds ievietots
«Gaismā", dod savu atsauksmi 1906. gada 16. fe-
bruāra 9. numurā. Starp oitu es īsumā nolasīšu vienu
gabaliņu no tā raksta: «Tagad ir zināms, kas Bor-
kovu nodedzināja, dalību ņēma viens rentnieks un
otra rentnieka dēls, bet pie Visa ir vainīgi sociālisti,
kuri ir līdzīgi parastiem laupītājiem >in slepkavām."
Pēc šī, man liekas, kungi, ir skaidrs, kas tā ir par
personu un vai viņai var nākt pretim tādā ceļā, ja
tam likumīgi nepienākas tādas privileģētas tiesības
un stāvoklis, lai atzītu fiktīvu mākslīgu pirkšanu uz
211 desetīnām. Bet gan Velkmes kungs nekautrējās
pats to apliecināt un izlemt par labu tādai personai,
kura 1905. gadā varbūt simtiem zemnieku mājas iz-
nīcinājusi un kura rīcības dēļ varbūt simtiem dvēse-
les ir zudušas. Pēc tam vēl Šverins še atsauc un
paskaidro, ka negribēdams melot, viņš nav pats uz-
rādījis, bet gan apstiprinājis to personu vainu, kuras
policija ir saņēmusi un apcietinājusi. Vai šāli personai
var būt kādas privilēģijas? Man liekas, viņam neva-
jadzēja būt ne tikai privileģētam, bet viņam drīzāk
vajadzēja atrasties centrālcietumā un nekuir citur.
Tādas personas atbalsta mūsu kristīgie, kuri katrā
laikā un katrā vietā arvienu mēdz pastrīpot, ka viņi
savu darbību ir dibinājuši un dibina vienīgi uz mo-
rāles un ētikas pamatiem. Kāda ir šo kristīgo mo-
rāle un etiķa un ko viņi dara, to lai spriež viņu ve-
lētāji. Man liekas, pēc šī paskaidrojuma, pec šiem
rakstiem, kurus Kempa kunga laikraksts «Gaisma"
savā laikā ir pievedis, tā rīcība, kādu Velkmes kungs

ir piekopis, būdams zemkopības ministrija, nebūs at-
taisnojama, kaut ari no kristīgo morāles viedokļa.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kallistra-
tovam. P>€

M. Kallistratovs (krievu vecticībnieks, runa krie- _^
vļski)*): Es uzskatu par savu pienākumu apstāties <
pie dažām zemkopības ministrijas darbības nozarēm,
kuras, pēc manām domām, neattaisno pastāvošas li-
kumdošanas un dzīves prasības. Pirmā kārta ap-
stāšos pie zemkopības ministrijas politikas pie agrā-
rās reformas izvešanas, joatrodu šinī politika, zemes
iekārtas jauno formu stipruma nopietnu apdraudē-
jumu. Ievērojot agrārās reformas pamata principus
un daudzos zemes pieprasītājus valstī, zemkopības
ministrijai vajadzēja ievērot savos lēmumos un rī-
kojumos vislielāko uzmanību un bezpartejiskumu.
Bet veselā rindā gadījumos zemkopības ministrija ir
izrādījusi taisni pretējās īpašības: steigu un parte-
jiskumu. Šīs īpašības slimīgi atsaukušasjiz muiž-
nieku nekustamo īpašumu jautājumupilsētās un mie-
stos. Šinī jautājumā zemkopības ministrija dažādos
laikos ir turējusies pie dažādiem ieskatiem, gan at-
zīstot, ka šosnekustamos īpašumus nevar atsavināt,
pieļaujot tos pirkt un pārdot, gan atkal taisni otrādi,
ka viņus var atsavināt, anulējot pat uz viņiem no-
slēgto līgumu saistības. Šādas nenoteiktības sekas
ir veselas mazturīgo iedzīvotāju grupas interešu ne-
ievērošana, kuri noslēguši darījumus uz muižnieku
īpašumiem pilsētās un miestos.

Sakarā ar zemkopības ministrijas izturēšanos
jautājumā par muižnieku nekustamiem mašumiem
pilsētās un miestos man jāatzīmē ari sekojoša bēdīga
parādība: neievēro, cik liela vajadzība katrai no pre-
tendējošām personām pēc šiem īpašumiem. Sevišķi
spilgti šāda īpašībaparādījusies, piešķirot zemes ga-
balus Grīvas pilsētā, kur Ilūkstes apriņķa zemes ie-
rīcības komiteja, apejot darba tautas intereses, cī-
tīgi apdāvināja ar zemi pat citpilsētu ierēdņus.

Kas attiecas uz agrārās reformas realizēšanu
sādžās, tad te sadūrāmies ar vēl vairāk kliedzošam
parādībām. Ar šādām parādībām ir izskaidrojama
zemnieku vilšanās reformā.

izvedot agrāro reformu, piemēroja divas meto-
des: piegriezumus un lauku māju atņemšanu. Uz pie-
griezumiem dabīgi varēja cerēt tikai

^
tās sādžas, kuru

tuvumā bij fonda zemes. Bet tās sādžas, kuram ne-
bija robežu ar fonda zemēm, pat teorētiski nenokļuva
ministrijas redzes aplokā. Savā vairumā tādas sā-
džas ari palika bez piegriezumiem. Bet ne reti šā-
das sādžas visumā sastāv tikai no niazzemniekiem.
Tomēr nevar, teikt, ka bez sāpēm būtu noticis zemes
piegriezums tām sādžām, kūrām ir robežas ar fonda
zemēm. Zemkopībai ari šinī ziņā ir bijis jāpārcieš
ne mazums pārbaudījumu. Kā spilgts piemērs ir se-
košais fakts. 28 Kolupes pagasta iedzīvotāji iesniedza
lūgumu piegriezt viņu saimniecībām 2 lauku mājas.
Visi apstākļi runā par labu šai piešķiršanai: sādžai
ir robežas ar šīm lauku mājam, pretendē uz viņam
mazzemnieki, pagasta padome lūgumu atbalsta, iz-
ņemot šīs lauku mājas, pārējā šinī apgabala vairāk
apstrādāšanai derīgas zemes nav. Tomēr neskato-
ties uz visu to, zemnieku balsis neuzklausīja; šīs
lauku mājas zemkopības ministrija ilggadīgi izrentē-
jusi kaimiņu muižniekam Koreckim. Bet šis muiž-
nieks, kā to trīs sādžas liecina, ne tikai neapstrādā
savas neatsavināmās daļas ar saviem spēkiem, bet
izrentē pat šīs lauku mājas, nosakot rentes maksu
2000 rubļi par desetīnu.

Pārejot pie centru piešķiršanas kartības, es kon-
statēju, ka te ministrija vadās no nacionālā momenta.
Ar ko tad, piemērām, var izskaidrot ka nevienam

*) Runātāja atreferējums.
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krievu zemniekam nepiešķir atsavinātus muižu
centrus.

Beidzot es aizrādu uz nenormālo un netaisnīgo
stāvokli, ka zemkopības ministrija neko nedara, lai
paceltu lauksaimniecības kultūru starp krievu zem-
niekiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Tra-
sunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
kungi! Savā runā es gribu piegriezt vērību divām
lietām. Pirmkārt, Rudža kunga kritikai par zemko-
pības ministrijas budžetu, taisnību sakot, par latga-
liešiem un, otrkārt, ministra kunga atbildei uz visu
kritiku. Kas zīmējas uz Rudža kungu, tad viņa runa
atstāja uz mani tādu iespaidu, ka viņš ir gan varbūt
stiprs ar mēli, bet ari tur es šaubos, ka ir stiprs, bet
ar savu galvu ļoti vājš. Kritizējot zemkopības mini-
strijas budžetu, viņš atrada par vajadzīgu nevis kri-
tizēt zemkopības minstira rīcību, bet pašus latgalie-
šus, bez tam uzstājoties kā latgalietis. Kungi, kāds
viņš latgalietis, to varam tūlīt noskaidrot. Tas jau
tika pa daļai noskaidrots, bet varam vēl skaidrāki to
Iietujioskaidrot Viņš ir no Jelgavas apriņķa Kur-
zemē, kur ja ne viņam, tad viņa tēvam ir mājas un
saimniecība. Bez tam, kā mēs dzirdējām, kā latga-
lietis viņš ir pieprasījis Latgalē dzirnavas. Redzat,
kungi, tāds latgalietis viņš ir, un tādu latgaliešu
mums ir ļoti daudz. Ja gadās nobraukt uz Latgali,
padzīvot gadus 2 vai 3, tad tūliņ jau tāds skaita sevi
par latgalieti. Viņš paliek par latgalieti kāpēc? Tā-
pēc, lai tur dabūtu vai nu viensētu piešķirtu, vai kā-
das dzirnavas. Tādu latgaliešu ir ļoti daudz. Rudža
kungs uzstājās ari kā tāds un tāpēc es ari pareizi
teicu

^ ka viņš ir krāsots latgalietis un krāsots melnā
krasa, kur sarkanā krāsa ir uzkrāsota virsū. Kad
viņš iesāka runāt par Latgali, tad viņš dzina tikai
kvēpus pretLatgali. Neko pamatīgu viņš neienes
Latgales lietās un darīšanās, bet gan tikai kvēpina.
Ka, kungi, tas ir tā, es jums pievedīšu dažus pie-
mērus. Es saprotu, ja viņš būtu tāds latgalietis, kurš
ne aiz pārskatīšanās ievēlēts no latgaliešiem, — tādu
mums ir ļoti daudz, kurus latgalieši ievēlējušu aiz
pārskatīšanās, — bet tas viņam vēl nedod tiesības
patiesi sevi saukt par latgalieti, jo tādu taču, par ku-
riem latgalieši nobalsojuši, ir vairāk. To starpā ie-
velēti ari daži žīdi, ari tie Izgājuši cauri un dažam
no viņiem ir lielākas tiesības saukties par latgalieti
neka Rudža kungam. Es saprotu, piemēram, ja uz-
stājasKorecka vai Kallistratova kungs. Viņi Latgalē
dzīvojuši, Latgalē dzimuši, tur auguši un tie ir lat-

> gallieši. Bet ja šādi uzstājas, tas ir tikpat, ka ja es
pateiktu, ka runāju Kurzemes vai Vidzemes vārdā.
Es vel saprastu, ja Jūs runātu mazākais kā latgalie-
tis, bet Jus to nedariet. Rudža kungs runāja ari krie-
vu vārda, kurā viņam nekādas tiesības nebija runāt.
Ja viņš piemēram būtu runājis kā latgalietis, viņam
vajadzētu uzstāties ar faktiem un to ir ļoti daudz, kā
mes dzirdējām no Kotana skaistās, mierīgās, no-
svērtas, objektīvās un pamācošās runas. Tad
vajadzēja aizrādīt, kāpēc, kungi, zemkopī-
bas ministrija nav par to gādājusi, ka
nav vienāda zemes norma Latgalē, tāpat
ka Kurzemē un Vidzemē, kāpēc zemkopības mini-
strija nav par to gādājusi, ka latgalieši, bezzemnieki
un sīksaimnieki, kuriem Latgalē pietrūkst zemes, būtu
dabūjuši zemi Kurzemē, bet kāpēc ir kolonizēti uz
Latgalibaltieši, kur tiem nebija nekādas tiesības ze-
mi dabūt Kapec neviens no latgalieišem nav ne tikai
dabūjis, bet pat navpieprasījis ne sudmalas,ne muižu
centrus ne Kurzemē, ne Vidzemē, bet baltieši ir ļoti
daudz gan pieprasījuši Latgalē, dabūjuši ir muižas,
centrus, ir sudmalas, ir viensētas Latgalē. (Saucieni
pa kreisi: «Ozolmuižu!") Kāpēc Latgalē, kad mēs

sākot no Satversmes Sapulces laika no šī katedra
aizvien runājām par to, ka vajadzīgs sadalīt... (Sau-
cieni: «Ozolmuižu!") Nu, kungi, es vēl par to Ozol-
muižu runāšu (Starpsaucieni: «Nu sadzirdēja gan!")
un paskaidrošu jums, tad jums drusciņ skaidrākas
būs galvas. Kāpēc neprasīja citi, kad mēs no pašas
Satversmes Sapulces laika runājām par viensētām
no šī katedra, ka vajadzīgs gādāt par to, ka Latgalē
zemes tiktu koroborētas, ka Latgales sādžas tiktu
sadalītas uz viensētām, kāpēc līdz šim zemkopības
ministrs nebij par to gādājis. Ja viņš būtu bijis lat-
galietis, tad tam brīdī, kad mēs bijām iesnieguši tik
svarīgu jautājumu par sēklas trūkumu un kad vaja-
dzēja runāt par sēklas iegādāšanu un par kreditiem
un kad zemkopības ministrs atbildēja uz to, ka lī-
dzekļu nav, ka Latvijas banka par to gādājot, kāpēc
Rudža kungs tad kopā ar citiem sociāldemokrātiem,
kuri tagad smejas un brēc, smējās par to lietu, kura
tagad ir sadārdzinājusi tik tālu apgādāšanu ar sēklu,
ka nezin,jķoteiks uz to finansu ministrs. Jo, redziet,
lieta ir tā, ka pateicoties lietas nokavēšanai par sē-
klas apgādāšanu varēs domāt tikai tagad pavasarī,
kad,_ kungi, pirmkārt ne visi zemnieki spēs to sēklu
dabūt, un ari nedabūs sēklu pārraudzīt cik tā ir dīg-
šanas spējīga, otrkārt netiks visa zemes platība ap-
sēta, treškārt zemniekam vajadzēs samaksāt daudz-
reiz dargak par sēklu nekā ziemā, kad sēklas bij
pietiekoši, un ceturtkārt rudenī tiem vajadzēs grau-
dus pārdot tad, kad tie būs lētāki, tāpēc ka rudenī tie
bus visiem. Ziemā valdība aizbildinājās, ka neesot
naudas, bet kā tad tagad ir tā nauda? Tas, sapro-
tams, nebij tas īstais motivs un tam nebij pamata.
Ka es jau vienreiz šeit teicu, ir dažreiz valsts dzīvē
gadījumi, kur naudu vajaga par katru cenu atrast,
jo citādi nāksies maksāt 10 reizes dārgāk. Tad vēl,
ja Rudža kungs būtu uzstājies kā latgalietis, tad vi-
ņam vajadzēja jautāt,_kāpēc latgaliešinedabū agrono-
misko palīdzību, kāpēc Kurzemē un Vidzemē var ie-
rīkot agronomisko palīdzību un Latgalē nē; kāpēc
mašinu punkti Kurzemē un Vidzemē tiek ierīkoti un
Latgale ne; kāpēc Latgale nedabū pabalstus, kad
Kurzeme un Vidzeme dabū u. t t? Kungi, tādu jau-
tājumu ir vesela rinda. Ja Rudža kungs būtu īsts
latgaliešu aizstāvis, tad viņam vajadzēja šos jautā-
jumus uzstādīt,_ bet viņš uzstājās kā kvēpulis, kas
Latgali grib kvēpēt un teica, ka vecais Trasuns esot
sabotējis likumu par šņoru zemju koroborēšanu.
Kungi, es domāju,ka pat mazais bērns, kas šeit veco
Trasunu ir dzirdējis, tādam apgalvojumam neticēs,
jo pietiek paņemt stenogramas, pietiek apjautāties
pie viena,pie otra,katrs zin, ka ne tikai es, bet ari citi
latgalieši esam par šo likumu skandinājuši. Otra lie-
ta, ja Rudža kungs būtu sapratis un es domāju, ma-
zākais tik stipram viņam vajadzētu būt, ka vaja-
dzētu to lietu saprast bet nezinu, vai viņš saprot,
kas ir sabotešana un kas nav, tad viņam vajadzēja
pārliecināties par lietas faktisko stāvokli pie juridi-
skas apakškomisijas. Paskatīsimies, kas notika ko-
misijas sēde, kas šo lietu apsprieda, kāds bija fak-
tiskais stāvoklis. Juridiska komisija uzdeva man
referēt par šo lietu un es uzņēmos. Mēs jau tūlīt otrā
nedēļa stājamies pie likuma par šņoru zemju korobo-
rēšanu. Ta tad par sabotēšanu nevar būt runa. Es
biju par šī likuma referentu līdz tam laikam, kamēr
tas likums bija gatavs un iesniegts juridiskaiplenar-
komisijai. Bet plenarkomisija vēl reiz nodeva
apakškomisija^ izstrādāt

^
pamatīgāk vienu pantu,

kuru bija grutak izstrādāt plenarkomisija. Bez tam
šis likums ir tik plašs un juristiem baltiešiem šīs Lat-
gales zemes būšanas un likums par zemniekiem Lat-
gale tik maz pazīstams, ka pat tāds speciālists jurists
ka rnusu tieslietu ministrijā Bodes kungs teica, ka
viņam vajadzējis veselu pusgadu strādāt, kamēr viņš



661 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 19. sēde 1924. gada 30. maijā. 662

izstrādājis valdības likumprojektu. Bez tam juridi-
skā apakškomisijā bija aicināti pie šī likuma izstrā-
dāšanasLatgales apgabaltiesas notāri, bija aicināts
Bodes kungs no tieslietu ministrijas, _ bija aicināts
senators Kalaca kungs. Tie tomēr atduras ļoti bieži
uz dažādām grūtībām. Pateicoties tam, novilcinājās
šis likums, kamēr viņu izstrādāja tādu, kāds viņš ir.
Tādi juristi un tādi politiķi ka Rudža kungs laikam
iedomājas lietu tā, ka visu likumu sastādīt no viena
panta — koroborēt Latgales sādžu šņoru zemes —
lai pēc tam dara, ko grib. Ne, Rudža kungs, ta ta
lieta neiet. Mēs jau redzējām Satversmes Sapulces
laikā, kad bija tādi gadījumi pie agrāras reformas,
kad Satversmes Sapulce bija par priekšsēdētaju
mūsu tagadējais Valsts Prezidents Čakstes kungs,
viņš aizsūtīja likumu atpakaļ un teica: «Šādulikumu
es nevaru likt uz dienas kārtības, jo es nezinu, ko
šis likums grib." Bet, kas attiecas uz to sabotēšanu,
tad jūsu frakcijas biedri bija tie, kas šo likumu novil-
cināja. Es saprotu, ka socialdemokratusnevar inte-
resēt šis likums par šņoru zemju koroborēšanu, jo jus
esat tie, kas vienmēr nākat un no šī katedra aplie-
cināt, ka esat strādnieku partija. Un ka strādnieku
partiju var interesēt likums par šņoru zemēm? Es
saprotu to, ja viņi nepiedalās šinīs sēdes ūn tapec,
jaiet runa par sabotažu, tad to jūsvarat pārmest paši
saviem biedriem. Tie bija ne vairāk ka kādas
četras reizes uz sēdēm un kad likums gāja uz beigām,
tad cilvēks, kas nebija nevienā komisijas sēde, nāca
un teica: «Nē, es tam likumam nepiekrītu, rnusu frak-
cija balsos tam pretim, vajaga nākt citam likumam
par sādžu sadalīšanu viensētās."_ Unkad viņam pra-
sīja, kāds lai būtu šis likums, kādu jāizdod, tad viņš
nezināja, ko atbildēt. Redzat, kungi, kur ir tā sabo-
taža. Es nebūtu par šo lietu runājis, jo tas nepieder
pie budžeta, bet es runāju tikai tāpēc, lai Rudža
kungu varētu kaut drusku pārliecināt ka tas, ka
sociāldemokrāti nebij gājuši uz šīm sēdēm, ir ta sabo-
taža. Ja jūs gribat dzirdēt par Ozolmuižu, tad es ari
par Ozolmuižu varu jums paskaidrot. Par to jau
daudz ir runāts un ļoti plaši skandināja visas baltiešu
avizes, ka, lūk, Trasuns pieprasījis Ozolmuižu. Bet,
kungi, starp Trasuna iesniegumu un jūsu bija liela
starpība, jo Trasuns bija iesniedzis, ka viņš apmaina
zemi pret zemi, vērtību pret vērtību, ka viņš it neko
lieku neprasa. Lai novērtē un pasaka, cik viņa
zeme ir vērtīga un cik šī, un tad šo lietu lai izšķir.
Bet Trasuns un neviens latgalietis nav prasījis ne
Kurzemē, ne Vidzemē kādu sudmalu, vai viensētu, ne
ko citu. Un jūs, kungi, aizvienām bijiiet ar savām-
prasībām klāt, bet ne par vienu avizes nerakstīja.
Jūs bījīet tie tīrie, kas visu klusām bāza savās kaba-
tās: Ir viensētas, ir centrus, ir sudmalas Latgale.
(Sauciens pa kreisi: «Kas tie tādi bij?") Redziet,
kungi, ko nu te runāsim, taču Rudža kungs pats bija
pieprasījis, tikai viņš nedabūja sudmalas, ari Lam-
stera kungs, kur visi latgalieši pret to protestēja, tā-
pat iegādājās skaistu muižas centru. Tad,_ kungi,
ari še no baltiešu mērniekiem tāpat pieprasījuši Vi-
pinkas muižas daļu ar dārzu, apmēram pusotras ver-
stes no Rēzeknes. Ja gribiet pārliecināties, noejiet
uz centrālo zemes ierīcības komiteju, un tur jūs atra-
dīsiet veselu virkni tādu gadījumu. (P. Ulpe no vie-
tas: «Sauciet vārdā tos sociāldemokrātus, kas būtu
saņēmuši.") Es runāju vispārīgi par baltiešiem, kas
ir pieprasījuši. Jūs, sociāldemokrāti, ari no šī neesiet
izslēgti. Es to neņemu atpakaļ. Es nesaku, ka jūs
vien būtu pieprasījuši, ka jūs visi būtu pieprasījuši,
bet ka jūs esiet ņēmuši dalību, to es neņemu atpakaļ.
Tas ir fakts. Redziet, kungi, ir darīšana ar Rudža
kunga kritiku. Mums, kungi, šāda kritika nav va-
jadzīga, viņa nav vajadzīga ari Latgalē. Latgalē jūsu
agrarpolitikai nav visai laba cena. Ja daži par jums
balsoja,,tad varbūt tikai tāpēc,ka jūssolījāt zemibez

maksas, bet tās bezmaksas vieta jus paradījāt, ka
krievi saka, kutoišu. Likums gan ir,ka ir bez maksas,
bet nu iznāk, ka vajadzēs maksāt visus parādus,
vajadzēs maksāt visiem ārzemju pavalstniekiem par
zemi, nevarēs atsavināt bez atlīdzības pat tas muižas,
par kurām faktiski neko nevajadzētu maksāt Lat-
galieši vērtību jūsu solījumiem zin ļoti labi, par to
nav ko šaubīties, bet ar šo, kungi, es domāju pietiks.
Es nevaru galvot, vai es pārliecināšu Rudža kungu,
jošinī lietā viss atkarājas no galvas spējam, tur neko
līdzēt nevar. Es tomēr domāju, ka esmu izpildījis
savu pienākumu, lai jus nevarētu pateikt, ka pārme-
tumi ir taisīti, bet atbilde uz to nav dota un tadeļ tie
ir pareizi Citādi es nemaz nebūtu griezis vērību uz
šo kritiku, jo uz kritiku var griezt vērību tikai tad,
kad tā ir pamatota un objektīva. Uz tādu kritiku,
kura ir dibināta tikai uz demagoģijas dzīšanu, parasti
neviens nekādu vērību negriež. Tagad nu pāriesim
uz otru daļu — uz ministra kunga atbildi. Es saprotu,
ka nevar prasīt no zemkopības ministrijas vadītajā,
lai viņš atbildētu uz visiem sīkumiem, par kuriem te
ir runāts. (Balsis pa kreisi: «Par kuriein runa_ Tra-
suns.") Mēs jau dzirdējām, ka daža laba_ runa tika
runāts par visādām lietam, tika savesti visādi veci un
jauni rēķini u. t. t, bet no_ dažas labas runas faktiski
par budžetu mēs nedzirdējām itin neko. (Balsis pa
kreisi: «Tāpat kā tagad.") Jā, kungi, tāpat ka tagad
manas runas pirmā daļa, joes ... (Balsis pa kreisi:
«Pļāpāju.") ...tikai aizrādīju uz toceļu, pa kuru
jūs ejat. Tās ir sekas no jūsu runam._ Tagad es
griezīšos uz budžeta ceļu. Es tikai gribēju jums pa-
rādīt, pa kādu ceļu jūs ejat, bet tagad gribu griezties
uz faktisko ceļu, uz budžeta ceļu. Es saprotu, ka
nevar prasīt no zemkopības ministra kunga, lai _ viņš
atbild uz visiem pārmetumiem, kādus jus izsakāt, kā
piemēram patlaban, kas tikai traucē runu un novil-
cina laiku. Bet to nu gan varēja prasīt no zemkopī-
bas ministra, lai viņš mums dod zināmu un skaidru
plānu par to, ko zemkopības ministrs ir nodomājis
darīt turpmāk, kādu politiku viņš grib vest, kādi ir
viņa plāni, kādas lietas viņš atzīst par vairāk svarī-
gām, un kuras par veļamam, bet mazāk svarīgam;
pie kādām ķersies tūlīt, kādas viņš atliks uz velaku
laiku un kādā ceļā viņš doma šīs lietas izvest cauri.
To mums ir pilnīga tiesība no zemkopības ministra
kunga prasīt un gaidīt. Par nožēlošanu tomēr jāsaka,
ka zemkopības ministra kungs nav devis itin nekādu
atbildi, nedzirdējām skaidru, noteiktu atbildi. Ja
viņš ir runājis, tad, kas viņa runu noklausījies un izla-

? sījis cauri stenogramu, redzes, ka viņš ir runājis, ka
tādas un tādas lietas ir loti labas lietas, _ ka par to
vajaga domāt un gādāt, bet kad tiks gadats, kad tiks
domāts, kādā ceļā tas tiks izvestsun kad tiks iz-
vests, par to mēs nedzirdējām ne vārda. Es varētu
pateikt, ka es dzirdēju un ar patiku noklausījos par
vienu lietu, par mežsaimniecību. Tur, var teikt, bij
zināma skaidrība, ministra kungs teica, ka tik un tik
hektāru meža ir jau apsaimniekots no jauna, tik un
tik hektāru tiks atjaunots nākoša gada, ka tik un tik
domāts uz priekšuu. t t Tas nu ir ļoti labi, bet bez
šīm lietām"viņš nenāca ne ar vļenu lietu priekša,
piemēram, kā būs zemnieki apgādāti ar kurināmo
materiālu un būvkokiem. Viņš gan nenoliedza to,
ka būvmateriāls būs nepieciešami vajadzīgs zem-
niekiem. Viņš nenoliedza ari to, ka mežu trū-
kums mums ir, caur ko tas ir noticis,
kas tos mežus izpostīja, par to viņš nemi-
nēja. Viņš, kungi, neminēja ari par to, ka mums ir
jau gatavs likums, kuru juridiskāskomisijas apakš-
komisija noraidīja un ari plenarkomisija, kas grib
pārvilkt visām mežu panamām strīpu pāri tāpēc,
ka neesot iespējams nevienam cilvēkam tikt gudram,
kas tur ir vainīgs, kas tur ir taisījis pārkāpumus,
kur ir tie cilvēki u. t t Un kāds motīvs šimprojek-



663 Latvijas Republikas Saeimas V. .sesijas 19. sēde 1924. gada 3Q. maijā. 664
— $ '

tam? Motivs tāds, ka nevarot atrast, kas esot bijis
vainīgs, ka izmeklēšana neatmaksājoties. Bet ko
šāds motivs pārliecinās? Nedomāju, ka mežu de-
partamentā varēja būt tāda kārtība, ka var postīt
mežus, atnest valstij zaudējumus, ņemt kukuļus, pār-
dot apakš cenas mežus u. t t. un ka mežu departa-
ments nevar tos cilvēkus atrast, kas ir darījuši pār-
kāpumus. Ministra kungs ari ieminējās,ka eksportēt
vajagot ari pār normu meža materiālu uz ārzemēm,
bet uz vietām zemniekiem nevarot dot mežu, neva-
rot to pārdot, bet, kungi, es domāju, ka zemkopības
ministra kungs neņems to ļaunā, ja pateikšu,ka es to
lietu nevaru saprast. Ja var pārdot uz ārzemēm
mežu, tad nevaru saprast, kāpēc nevar pārdot vietē-
jiem zemniekiem (starpsaucieni). Jūs, sociāldemo-
krāti, no mežu lietām laikam nu gan neko neizprotiet,
pilsētas padarīšanas, jūs to varbūt saprotiet, bet
zemkopības ministrijas darīšanas jūs laikam nesa-
protiet Es pateikšu, ka ja var pārdot mežu uz ārze-
mēm, ja var eksportēt, kāpēc nevar viņu pārdot vie-
tējam zemniekam, kurš tādu pat naudu par mežu
samaksā. Bez tam, kungi, ir vēl otra lieta. Es sa-
prastu zemkopības ministra nodomu, ja viņš gribētu
pacelt cenas uz eksportēto meža materiālu, bet tad
nevajaga rīkoties tā, ka paceļ cenas uz meža materi-
āliem, kas vajadzīgi zemniekiem. No zemkopības
ministra kunga runas mēs tomēr nedzirdējām, kā
viņš domā apgādāt zemniekus ar meža materiāliem.
Turpretim gan dzirdēju, ka cenas uz vietējiem mate-
riāliem tiks paceltas, dzirdējām, ka varēšot varbūt
celmus lauzt, bet taču zemniekam vajadzēs gādāt par
kurināmo materiālu jau laikus. Tas, kungi, nav tā
atbilde no zemkopības ministrijas vadītāja, ko mini-
strija domā noteikti darīt. Kas notiktu, japiemēram
to pašu pateiktu Rīgas pilsēta, ja Rīgas pilsētai ne-
būtu kurināmā materiāla, nebūtu malkas, nebūtu ogļu
u. t t un japilsētas valde tad pateiktu, lai pilsētnieki
paši sevi apgādā. Vai tad vajadzētu katram pilsēt-
niekam pašam iegādāt zirgu un braukt pašam uz
mežu? Un ar zemniekiem iet tā, ka var eksportēt
meža materiālu no Latgales uz ārieni un Latgalei
vajaga braukt uz Vidzemi vai uz Kurzemi pēc meža
materiāla. Tā, kungi, tā lieta neiet Es domāju, ka
še mūs tā atbilde nevar apmierināt. Mežu lietā
priekš zemniekiem mēs nevaram apmierināties ar
to,ko ministrs teica un nevaram saredzēt tur zināma
plāna. Par šīm lietām un tāpat ari oar citām es
faktiski nevarēju sadabūt nekādas atbildes. Ir pie-
mēram laba lieta runāt par Lubanes ezeru, nolaist
ūdeni no Lubanes ezera, tā kā palielināsies pļavas uz
apmēram 70.000 ha, tā ir ļoti skaista lieta. Un bez
tam — netikai pļavas palielināsies, bet nāks vēl citi
labumi. Mazināsies ari purvi, kuru skaits ir liels.
Bet lieta ir tā, ka naudas neesot, nu, mēs drusciņ
paspridzināšotAiviekstē radzes. Šīs lietas oar Lu-
bānu ir zināmas ari bez ministra kunga runas. Taču
to jaubij izmēģinājuši Krievijas inženieri savā laikā
un inženieri zin, ka Aiviekstes upe nevar uzņemt visu
ūdeni, kuru ienes Lubanes ezerā pifcas upes un tā-
pēc vajaga ķerties pie cita līdzekļa, pie kanālu rak-
šanas. Vajaga ūdens ceļu padarīt brīvāku uz desmi-
tām verstīm uz Aiviekstes upi, lai tad pa tuvāku ceļu
ūdeņi varētu tikt Daugavā u. t t Bet lieta ir tāda,
pecjninistra kunga runas, k? mēs 70.000 ha pļavu
varētu dabūt klāt, bet līdzekļu nav. Jā, kungi, tas
nav plāns, vajaga radīt plānu, kā līdzekļus dabūt.
Un es esmu pārliecināts, ja pati valsts to nespēj, tad
mes dabūsim uzņēmēju, kas uzņemsies šo lietu, ja
nodotu to 70.000 ha viņam izmantot. Tad naudu
priekš tam atradīs. Bet vai tas mums būs izdevīgi,
vai ne, uz tām lietām vajadzētu atbildi. Bez tam mi-
nistra kungs runāja par visādām tīri techniskām
lietām — par agronomisko palīdzību, par departa-

mentu apvienošanu, par mašinu koplietošanas punk-
tiem, par kreditiem lauksaimniekiem u. t t, daudz
sīku lietu viņš te cilāja, ļoti labu un skaistu lietu,bet
kuras pašas par sevi ietilptu zināmā plānā, ja zem-
kopības ministrijai būtu kāds noteikts plāns. Bet par
tādām lietām, kuras ir pašas par sevi _plašākas, es
nedzirdēju. Zemkopības ministrs ieminējas par sko-
lām,par agronomiskā, kulturelā darba veicināšanu.
Bet kādas būs tās skolas, cik viņu būs, kā šī lieta tiks
izvesta cauri, par to es nedzirdēju. Es saprastu, ja
ministra kungs būtu teicis, ka ir tik un tik daudz
skolas un mums pietiek, tad zinātu, kā tā lieta ir.
Tāpat, ja viņš būtu pateicis, mums ir tik un tik daudz
skolu, bet tas .nav pietiekoši daudz, mēs nevaram
viņas atklāt, bet liksim pie pamatskolām papildu sko-
las, ievedīsim tādus un tādus priekšmetus, tas būtu
plāns, kādā ceļā grib šo agrāro kultūru veicināt. Bet
ja atzīst, ka viss tas ir vajadzīgs un labs, ka to va-
jadzētu darīt un nesaka, kā to darīs, tad tas mums
neko nedod. To, ka vajadzēja darīt, to mēs esam
no paša sākuma jau dzirdējuši. Ko mēs dzirdam par
apbūves jautājumu? Šis jautājums ir uz dienas kār-
tības un ir loti ass jautājums. Tagad, kad mums ir
nodibinājušās un dibinās jaunsaimniecības, kad mūsu
priekšā stāv desmitām tūkstošu jaunsaimniecības,
kuras radušās caur Latgales sādžu zemju sadalīšanu
u. t t, taču zemkopības ministrijai vajadzētu uzstā-
dīt zināmu plānu, kā viņas apbūvēt. Nepietiek tikai
ar to, ka izsniedz kreditus zemniekiem materiālu
iegādāšanai, vai būvkokus, vai ari ugunsdrošu mate-
riālu. Tas materiāls zemniekiem ir zināms. Ja ņem-
sim dažus Latgales pagastus, tur ir pilni lauki ar
akmeņiem. Materials ir, bet kāds plāns ir zemko-
pības ministrijai? Viņa itin neko nav teikusi. Kas
būs veiklāks un pratīs iestāstīt zemkopības ministri-
jai,ka viņam tie koki vajadzīgi, tas dabūs, bet kas ne-
pratīs, tas nedabūs. Tālāk, par sādžu sadalīšanu
viensētās un šņoru zemju sadalīšanu. Likums par
šņoru zemju koroborēšanu jau iesniegts Saeimas
plenārsēdei, par šādu sadalīšanu tiks iesniegts, kā
cerams, ja ne šinī sesijā, tad nākošā. Bet nu ir
jautājums, ko mums zemkopībar ministra kungs at-
bildēja uz to, kā viņš to izvedīs dzīvē un kad. Li-
kums var būt un viņš var 10 gadus nostāvēt kā
likums, bet var nespert nekādus soļus. Likums
tikai aizrāda, kādā ceļā kas darāms un kādās robe-
žās, bet kā darāms un cik ātri izvedams, to vajaga
zināt un pateikt ministrijai. Kādi tur līdzekļi vaja-
dzīgi, kāds darba spēks vajadzīgs u. t t, ar to zem-
kopības ministrim vajadzēja nākt priekšā un pateikt:
es esmu gādājis par to un to, man tik un tik mērnieku
vajadzīgi, man vajadzīgs vēl tas un tas. Es ķeršos
pie šī darba vai nu tūlīt, vai pēc kāda laika, un tad un
tad es izpildīšu šo likumu. Tad mazākais mēs zinātu,
ko resors nodomājis darīt, uz ko mēs varam cerēt un
ko mēs vēlāk varēsim prasīt. Bet ja tas nenotiek,
tad tas ir tikai tukšu vārdu skandmāšana. Kungi, jūs
ļoti labi zināt, ka mēs, latgalieši, bijām spiesti vienu,
otru un trešo reizi pielikt roku pie kabineta maiņas
ar to cerību, ka būs uz priekšu labāk, bet tas palika
tāpat, kā bija. Runājot par visām šīm Ketām zem-
kopības ministra kungs mums nedeva skaidri sa-
prast, kas visā šinī agrarpolitikā būs tas īstais vadī-
tājs, lai gan es savā pirmā runā tiešām uzstādīju šo
jautājumu. Es nezinu, vai viņš atbildēja tikai uz
manu jautājumu, vai ari uz citiem, bet viņš teica tā,
ka zemkopības ministrs darot to un to, bet ari sabie-
drībai vajagot darīt Tas mums jau sen zināms un
tiešām ari neviena ministrija bez sabiedrības līdzda-
lības neko nevar panākt. Bet kas tad nu būs tas
pirmais iniciators, kas to lietu vadīs? Es saprotu ari
to pabalstu no sabiedriskām organizācijām, jo ir
vajadzīgs pievilkt plašākus slāņus, bet pašā darbā
ari vajaga būt kādai sistēmai. Ja ministrija ķersies
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pie lietas, ar kādu noriektu, izstrādātu plānu, tikai
tad darbs nesīs kādu labumu. Bet ja notiek ta, ka
līdz šim, ja izsniedz vai nu pabalstu vai aizdevumus
tam, kas gadās zem rokas, i pa labi, i pa kreisi, tad
te nekādas sistēmas nav. Ta, kungi, ta lieta neiet
un tas nav nekāds plāns. Tas, kungi, ir īsuma. Es
varētu vēl ilgāk parunāt par šīm lietam, bet redzu, ka
jūs jausteidzaties uz mājam. Bet slikti gan jums ne-
būtu, mazākais, ja jūs daži iemācītos nopietnāki ska-
tīties uz lietām un nevis ta pajokoties. Ja es tīši
runātu, kā Rudža kungs, tikai par jokiem un kvepe-
šanos, tad to vēl varētu, bet kad es runāju par sistē-
mu un plānu, es domāju, ka šis plāns bus visiem de-

rīgs. Ja jūs, kungi sociāldemokrāti, domājiet, ka
jums kā strādnieku partijai tas nav vajadzīgs, tad ari
tam es varētu piekrist. _ Bet tad, kad mes spriežam
par zemes darīšanām, lūdzu, kungi, mus ari netrau-
cēt un neiejaukties šajās lietas. Ja jau jus šī lieta
interesē, kad runā nopietni par plānu, par agrarpo-
litiku un tās principiem, tad, es domāju, no jums va-
rētu prasīt ka ari jūs, sociāldemokrāti, nopietnāki
uz šo lietu skatītos. Ar šo, es domāju, mes varē-
sim ari nobeigt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākamā sēde pīkst
5 pēc pusdienas. Rīta sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 2.15 pēc pusdienas.) ,

V. sesijas 20. sēde 1924. g. 30. maija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs:

1. Valsts budžets:
J. Vesmanis, referents 696

0. Nonācs (jaunzemnieku savienība) ... 665

A. Albērings (zemnieku savienība) 672

J. Rūdzis (sociāldemokrāts) 682

T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks) ... 684

Fr. Ķemps (latgaliešu demokrātu bloks) . . 689

M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 693

P. Koreckis (krievu tautas partija) .... 695
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs) 702
J. Hans (vācu baltiešu partija) 706

2. Nākošā sēde 710

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Turpināsies debates par zemkopības ministrijas
' kārtējo izdevumu budžetu. Vārās Nonācām.

i-) O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā
£ sapulce! Jau 5 dienas turpinājās debates par zem-

y-.h kopības ministrijas budžetu. Patlaban mes iesakām
6. sēdi šinī jautājumā. Ir runāts par visādiem jautā-
jumiem, bet, sekojot debatēm paliek iespaids, ka to-
mēr tiek aizmirsts pats galvenais. Vismaz šis gal-
venais netiek pietiekoši pastrīpots un pietiekoši iz-
celts. Proti — agrārās reformas izvešanas ūn viņas
nostiprināšanas novērtējums visā visumā. _ Tāda
zināma vienpusība debatēs iepriekšēja sēde deva
iespēju valdības partijas priekšstavim, Fr. Trasuna
kungam, nostāties pat asā opozīcija pret savu mini-
stri. Ministrs, proti, bij iekritis tanī grēka, ka viņš
rūpīgi bij atzīmējis visus opozīcijas iebildumus pret
savu resoru un ņēma vārdu, lai uz šiem opozicijas
iebildumiem atbildētu, noskaidrojot patieso stāvokli.
Tas Trasuna kungam senioram deva iemeslu asi uz-
brukt zemkopības resora vadītājam par to, ka viņš
neesot nācis ar sava resora darbības plānu. Viņš
visu ko esot dzirdējis no zemkopības ministra, bet
neesot dzirdējis pašu galveno. Katrā ziņajas ir jā-
uzskata par pārpratumu no pozicijas runātajā puses,
ja viņš taisni no zemkopības_ resora vadītajā prasa
kaut ko atsevišķu, kautko tādu, kas netiek prasīts
vispār no resoru vadītajiem pie budžeta debatēm.

Nav parasts, ka ārpus tā darbības plāna, kāds ietilpst
apspriežamā budžetā, vēl nāktu resora vaditajs_ ar
sīkāku savas darbības un savu nodomu atreferēju-
mu Mēs piedzīvojām pie iepriekšēja resora, par
kuru ari runāja divas līdz trīs dienas, pie izglītības
ministrijas budžeta, ka izglītības ministrs pat nemaz
neņēma vārdu, un mēs tapec nebūt nepateicam, ka
mums nav likts priekša plāns un mes tāpēc nebūt
nepiedraudējām pāriet opozīcija pret šīs ministrijas
vadību. Tādēļ katrā ziņā es izskaidroju to vienīgi
ar pārpratumu, ja kāds no pozicijas runātajiem ņem
šo par iemeslu, lai nostātos tik asu kritizētāju loma,
kā to šodien priekš pusdienas izdarīja Trasuns se-
niors. _

Opozīcija runāja par daudz un dažādam lietam.
Opozīcijā — un viens otrs ari no pozicijas partijām
— runāja par pabalstiem un aizdevumiem lauksaim-
niecībā; tālāk runāja par lauksaimniecības departa-
menta likvidēšanu; runāja par izpostīto apgabalu
pabalstīšanu, runāja ļoti sīki, piemēram, barons
Firksa kungs par mežu saimniecību, runāja ari par
Lubanes ezera nosusināšanu, parVišķucentru.Visas šīs un ari vēl citas lietas, kuras es te neminē-
ju, be-u šaubām ir svarīgas lietasun steidzamas lie-
tas, un ir vajadzīgs, lai viņas šāda vai tada_ kārta
tiktu nokārtotas. Bet tomēr ne pec šīm lietam, ne
pēc šo lietu šādas vai tādas izšķiršanas ir novērtē-
jams zemkopības resora vadītājs. Ne pec šo lietu
ātrākas vai lēnākas izšķiršanas ir novērtējams zem-
kopības resora vadītāļa derīgums vai nederīgums
šinī amatā. Visos pagājušos 5 gdos un vel ari vis-
maz divreiz pieci turpmākos gados agrārreformas
nostiprināšana visās šīs reformas konzekvences to-
mēr būs pats galvenais zemkopības resora uzde-
vums. Vienīgi no tā, kā viņš šo galveno uzdevumu
veiks, varēs ari likumdošanas iestāde, budžetu ap-
spriežot, taisīt par viņu lēmumu, labs vai slikts ir
bijis šī resora vadītājs. Visi pārējie jautājumi, lai ari
cik svarīgi tie nebūtu, ir tomēr tikai otras šķiras jau-
tājumi. Bet no šī viedokļa neviens opozicijas runā-
tājs pie zemkopības resora kritizēšanas nepiegāja.
Neviens neuzņēmās šo grūto un reize opozīcijai ari
nepateicīgo uzdevumu — salīdzināt pagājušo laiku
ar tagadni un mest skatu nākotnē. Neviens neuz-
stādīja jautājumu, cik mūsu zeme ir varējuse ražot
senāk, pirms agrārās reformas, cik viņa ražo tagad
un cik varētu ražot nākotnē. Neviens nav mēģinā-
jis to analizēt, lai uz šīs analizēs pamata taisītu pa-
tiesu spriedumu, vai zemes lietas pareizi nokārtojas,
vai tagadējais zemkopības resora vadītājs ir savā
vietā, vai nav. No visām pārējām lietām šādu slē-
dzienu taisīt nevar un jaari to taisa, tad šis slēdziens
var iznākt netaisns.
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Pie šī svarīgā jautājuma, pie agrāras reformas
izvešanas novērtējuma vienīgļ Lindiņa kungs mēģi-
nāja pieiet un, jāsaka, mēģinājums bija neizdevīgs,
kā to jau pagājušo reizi aizrādīju. Lindiņš ātri tika
galā ar zemkopības resoru, ar viņa vadītāju un ari
viņa lomu agrārās reformas nostiprināšanā, viņa
spriedums bija viscauri negatīvs. Viņš Bauera
kungam uzlika atbildību it par visu, ari par pagājušā
gada slapjo vasaru!

Bet viss šis Lindiņa kunga ievads bija vajadzīgs
tikai turpmākam, un proti, lai uzbruktu tai organizā-
cijai, pret kuru Lindiņa kungam kā mazinieku frakci-
jas priekšstāvim, sevišķi nav labs prāts. Viņš ar
sviedriem vaigā pūlējās pierādīt, ka mazsaimniecību
veicināšanas biedrība ir lieka, nevajadzīga, gandrīz
vai kaitīga organizācija, jo viņa vislabākā gadījumā
darot to pašu darbu, ko veicot citas vecākas organi-
zācijas un vispirms te tika minēta Lauksaimniecības
Centralbiedrība. (A. Lindiņš no vietas: «Pierādiet
Jus tagad pretējo!"). Raksturīgi ir tas, ka taisni Lin-
diņa kungs ka sociāldemokrātu mazinieku frakcijas
priekšstāvis uzmetās par advokātu pilsoniskām or-
ganizācijām. Tas var liecināt tikai vienu, proti, ka
Lindiņš pats savai organizācijai, laukstrādnieku sa-
vienībai, par kuras dabīgo priekšstāvi viņš skaitās,
ka uz to viņš jau visas cerības ir zaudējis un tāpēc
tagad uzmetas par aizstāvi pilsoniskām organizāci-
jām.

Tās personas, kuru vārdi šādā vai tādā ziņā ir
saistāmi ar šomazsaimnieku organizāciju, ar šo jaun-
saimnieku organizēšanu, Lindiņa kunga mutē bija —
pilsonības skaldītajās. Sis apgalvojums uz visnoteik-
tāko jr jānoraida ka nepamatots. Vislabākā gadīju-
ma ta ir naivitate, ja iedomājas, ka tie 45.000 atse-
višķo

^
individuelo saimniecību un vēl tie nākošie,

varbūt līdz 75.000, ja visi šie tūkstoši jaunu indivi-
duelu saimniecību, visas šīs atsevišķās eksistences
var izstarot atsevišķas jau sen pastāvošās vecās
organizācijas un sabiedrības, bet nevis kā īpašs
sociāls noslaņojums palikt pats par sevi. Es saku —ta domāt ir vismaz naivi. Tas nemaz nav faktiski
iespējams, ja viss šis jaunais saimnieciskais faktors,
kuru ir izsaukusi agrāra reforma, ka visi šie patla-
ban 40—45.000 un vel sagaidāmie, varbūt tikpat liels
skaits, ja viņi vairāk nekas nevar būt kā tikai palīg-
spēks citiem, pieslienoties pa labi vai pa kreisi.
. Vecās biedrības ir daudz strādājušas un, bezsaubam, strada atzīstamu un svētīgu darbu, bet vi-ņas strada pie jau pastāvošo saimniecību tālākattī-
stīšanas. Turpretī jaunam organizācijām ir cits uz-devums, cita misija, — strādāt taisni pie topošosaim-
necibu nostādīšanas uz kājām. Un ir liela starpība —jau esošo izveidot tālāk, vai no nekā radīt jaunu.
Pie viena ir tādas metodes, pie otra citādas. Piesaimnieciski mazāk spējīgiem indivīdiem ir jāpieietar pavisamcitadiem līdzekļiem. Varbūt šie līdzekļi
ir vienkaršaki,_ primitīvāki, bet tomēr pie viņiem irjāpieiet ar lielāku saudzību, ar lielāku iekšēju res-
pektēšanu. Tad tikai pie viņam var iegūt uzticībuun paļāvību. _ Ja mes tagad_ runājam par mūsu ve-cākam lielākam organizācijām, tad mēs te redzamari daudz labu parādību. Bet šīs labās parādības to-mēr paliek mazākuma pret tam negatīvās dabas pa-rādībām, pret tam parādībām, kuras šo vienošanos
neveicina un nevar veicināt Ja vecās saimnieciskās
organizācijas un galvenā kārtā vecās politiskās or-
ganizācijas uz topošo saimniecisko indivīdu skatās
ar neuzticību, ne kā uz sev līdzīgu, tad par vienoša-
nos_ nevar but runa. Topošais jaunsaimnieks sāpīgi
sajūt šo neuzticību no tam organizācijām, kuras no-
stājušās vecsaimnieku priekšgalā. Galvenā kārtā
tas izpaužas kreditēšanās jautājumos, aizdevumu jau-

tājumos. Ka es še nerunāju tukšus vārdus, to es
pierādīšu ar faktiem:

«1923. gada 21. oktobrī Latvijas mazsaimniecī-
bu veicināšanas biedrības delegātu apspriedē, kurā
ņēma dalību priekšstāvji no 50 nodaļām, noskaidro-
jās, ka ražošanas īstermiņa krediti jaunsaimniekiem
nav pieietami aiz sekošiem iemesliem:

Lauku krāj-aizdevu sabiedrības darbojās ļoti
vāji, daudzas no viņām pēc kara nav atjaunojušas
savu darbību un dažas krāj-aizdevu sabiedrības ne-
nāk jaunsaimniekiem pretim aizdevumu izsniegšanā
aiz tā iemesla, ka ne visi vecsaimnieki ir labvēlīgi
pret jaunsaimniekiem. Uzrādītā iemesla dēļ apsprie-
de atzina par vajadzīgu dibināt Latvijas mazsaim-
nieku krāj-aizdevu sabiedrību, caur kuru varētu pie-
gādāt nepieciešamo kreditu galvenā kārtā lopbarī-
bas un pavasara sēklas iegādāšanai.

Jaunsaimnieku un mazsaimnieku kongresā 1923.
gadā 2. decembrī noskaidrojās, ka lauksaimniecības
stāvoklis nav uzlabojies un valsts kredītiestādes nav
pietiekoši atsaucīgas uz lauksaimnieku vajadzībām,
kamdēļ izcēlies draudošs stāvoklis un paredzama
daudzu saimniecību pilnīga izputēšana. Lai daudz
maz atvieglotu grūto stāvokli, kongress izvēlēja de-
legātus, kuru uzdevums bij informēt ministru prezi-
dentu, finansu ministri un zemkopības ministri par
draudošostāvokli Tāpat kongress uzdeva mazsaim-
nieku organizācijām tanīs vietās, kur nebūtu lauku
kredītiestādes, tās nodibināt, lai tādā kārtā dabūtu
līdzekļus no valsts un sabiedrības iestādēm.

«Valdības Vēstnesī" Nr. 280 no 1923. gada 15.
decembra ievietoti Latvijas bankas noteikumi par
aizdevumu izsniegšanu lauksaimniekiem pret labības
un inventāra ieķīlāšanu, kuri neparedz nekādus ap-
robežojumus lauksaimniekiem, ne ari viņu šķiro-
šanu.

Šķibes mazsaimnieku veicināšanas biedrības
valdes priekšsēdētājs un Jelgavas apriņķa likvidāci-
jas valdes loceklis J. Lindiņš jau pagājušā gadā de-
cembra mēnesī paziņoja, ka Latvijas bankas Jelga-
vas nodaļa_ jaunsaimnieku vekseļus, kuri iesniegti
caur vietējam kraj-aizdevu sabiedrībām pat ar vec-
saimnieku galvojumiem, nepieņem un tādā kārtā pa-
dara jaunsaimnieku grūto stāvokli vēl ļaunāku.

Tādi pat ziņojumi Latvijas mazsaimniecības
veicināšanas biedrībai ienākuši no citām biedrības
nodaļām.

Zvārtavas-Aumeisteres mazsaimnieku krāj-aiz-
devu sabiedrība darīja zināmu Latvijas mazsaimnie-
cību veicināšanas biedrībai, ka no viņas sēdekļa 30
verstu apkārtne nav nevienas krāj-aizdevu sabiedrī-bas, bet Latvijas banka noraidījusi viņas lūgumu dēļ
parasta aizdevuma izsniegšanas pret galvojumiem
viņas darbības uzsākšanai. Tāpat Latvijas banka
nav pieņēmusi no minētas kraj-aizdevu sabiedrības
inventāra parķīlašanu no apkārtnes lauksaimnie-
kiem.

Latvijas mazsaimnieku krāj-aizdevu sabiedrība
nosakuma saņēma aizdevumus pret inventāra par-
ķīlašanu, bet februara_ mēnešabeigās Latvijas banka
tos pārtrauca, par pārtraukšanu neko neziņodama.
Minēta kraj-aizdevu sabiedrība izdevusi vairāk kā
20.000 latu lauksaimniekiem pret inventāra ieķīlā-
šanu, t i. visus savus esošos līdzekļus, kamdēļ caur
negaidīto inventāra parķīlašanas pārtraukšanu pil-
nīgi paralizēja kraj-aizdevu sabiedrības darbību.

Marta mēneša sākumā Jelgavas apriņķa likvidā-
cijas valdes loceklis J. Līniņš mums ziņoja, ka Lat-
vijas bankas Jelgavas nodaļa nerēķinājās ar izdo-
tiem noteikumiem par kredītiestāžu kreditēšanu no
Latvijas bankas un izturas pilnīgi naidīgi pret jaun-
saimnieku kreditēšanu.

l
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Rīgā ar lauksaimnieku kreditēšanu nodarbojas
Latvijas mazsaimnieku krāj-aizdevu sabiedrība un
zemnieku banka, kamēr pārējās, izņemot tautas ban-
ku, izsniedz kreditus tikai tirgotājiem un rūpniekiem.
Tā kā Latvijas mazsaimnieku kraj-aizdevu sabiedrī-
bai Latvijas banka aizdevumus pret inventāra par-
ķīlāšanu bija noslēgusi, tad monopola tiesības palika
vienīgi Latvijas zemnieku bankai. Latvijas maz-
saimniecību veicināšanas biedrībai ienākušas vairāk
kā 20 sūdzības un aizrādījumi, ka zemnieku banka
izsniedz aizdevumus vienīgi saviem akcionāriem un
zemnieku savienības biedriem.

Latvijas mazsaimnieku veicināšanas biedrības
delegātu sapulcē š. g. 23. martā, kurā piedalījās 114
delegātu no visiem Latvijas novadiem, reprezentē-
dami vairāk kā 10.000 organizētu lauksaimnieku, no-
skaidrojās, ka lauksaimnieku stāvoklis ārkārtīgi
grūts, jo trūkst lopbarības lopu uzturēšanai līdz ganī-
bu laikam un sēklas pavasara sējai, bet krediti vi-
ņiem nav pieietami. Pašreizējais stāvoklis ir pilnīga
saimnieciska sabrukuma priekšvakarā un lai no tā
glābtos, sapulce izvēlēja delegāciju,kuras uzdevums
bija informēt zemkopības un finansu ministrus, kā
ari Saeimas budžeta komisiju par draudošo stāvokli
uz laukiem un lūgt valdības iestādes darīt visu ie-
spējamo, lai glābtu lauksaimniekus no saimnieciskā
sabrukuma.—"

Tāds ir mazsaimniecību veicināšanas biedrības
priekšniecības ziņojums, attiecīgām iestādēm. Šis
ziņojums katrā ziņā neliecina, ka vecsaimnieku
priekšstāvji, tās organizācijas, kuras reprezentē šos
vecsaimniekus, rēķinātos ar šo saimnieciski mazāk
spējīgo topošo mazgruntnieku. Viņas pieiet šim to-
pošam mazgruntniekam ar ļoti rupjiem, aizskaro-
šiem līdzekļiem, proti, prasa no viņiem politisko vek-
seli tādā ziņā, ka uzstāda noteikumu: «tu vari būt
mums līdzīgs kreditēšanas ziņā, aizdevumu ziņā ti-
kai no tā momenta, kad tu kļūsi par mūsu partijas
biedri." Katrā ziņā tas neliecina par jaunsaimnieku
psicholoģijas izprašanu. Te pievedu veselu rindu
piemēru no Latvijas bankas prakses. Latvijas ban-
kas padomē noteicošais vārds ir nevienam citam,
kā tai pašai zemnieku savienībai kopā ar viņas do-
mu biedriem, bet bankas valdē šai savienībai abso-
lūti noteicošais vārds. Šāda izturēšanās vecsaim-
nieku priekšstāvju pusē ir tā, kas pilsonību skalda.
Ta tad, Lindiņa kungs, ja Jūs gribējāt runāt par pil-
sonības skaldīšanu, tad Jums šo pārmetumu vajadzē-
ja adresēt pavisam uz citu pusi, nevis uz mazsaim-
niecību veicināšanas biedrību un uz tiem darbinie-
kiem, kuri ar šo organizāciju stāv šādā vai tādā sa-
kara.

Bez šaubām, Lindiņa kunga nemiers ir sapro-
tams. Uz jaunsaimniekiem daudzi cerē un cerē ari
mazinieki. Par sociāldemokrātiem vispār nevar sa-
cīt, ka partijas pieaugšanas ziņā agrārā reforma vi-
ņiem ko būtu devusi. To viņi paši konstatē savos
kongresos un savās gada sapulcēs, ka ar agrārās re-
formas izvešanu viņiem partijas biedru skaits sa-
mazinājās un citādi tas nevar būt Kreisiem sociāl-
demokrātiem tomēr ir nodrošināts zināms atlikums
ari no šīs agrārās reformas rezultātiem, un proti,
viņiem ir nodrošināts tas atlikums, kurš caur agrāro
reformu proletarizējies. Bez šaubām, pie šī proleta-
rizēšanās procesa veicināšanas ir daudzi «strādāju-
ši", tur ir Lindiņš strādājis un tur ir ari citi strādāju-
ši un savi 10%, varbūt 20% un vēl vairāk procenti
no tiem jaunsaimniekiem, kuri zemi tagad tur savās
rokās, nenoturēsies. Viena daļa proletarizēsies un
šī daļa ir ierakstāma sociāldemokrātu ienākuma
kontā. Kāda ir zemnieku savienības izturēšanas
pret šo topošo jaunsaimnieku šķiru, jpar to es jau
pievedu veselu rindu atsevišķu piemēru.

Lindiņa kunga partija, bez šaubām, ari stāv ceļa
malā un ari viņa gaida, lai jaunsaimnieki iegriežas
viņu mājās. Lindiņa kungs pagājuša reize paziņo-
ja, ka viņš nākot tiem pretim ar eku buvem; bet es
esmu pārliecināts, ka ar šīm, teiksim, skaistajam bū-
vēm vien jūs šīs topošās šķiras uzticību neiekaro-
šai, ja viņai nebūs tās pārliecības, ka jūs esat tā par-
tija, kura sekmēs jaunsaimnieku dzīves uzdevumus.

Mazsaimniecību veicināšanas biedrība ir tā, ar
kuru jārēķinājas, un tur, Lindiņa_ kungs, lai Jus ka
viņai neuzbruktu, lai kā nemēģinātu šo organizāciju
kompromitēt, saistot viņu ar kaut kādiem kliķes cen-
tieniem, taisot pārmetumus zemkopības resora va-
dītājam, ka viņš šo organizēšanos pabalstot it kā ar
nelegāliem līdzekļiem, Jūs neko nevariet panākt
Tie 10.000 organizētie jaunsaimnieki runā paši par
sevi. Šis skaits ātri tiks lielāks, lavinveidīgi šis
spēks aug. Šo spēku attīstīt un pabalstīt ir valstiska
nepieciešamība. Tie mākslīgie mēsli, sēkla, maši-
nas un vaislas buļļi, par ko Jūs, Lindiņa kungs, pa-
gājušo reizi runājāt, ne tie ir tie, kas dzen jaunsaim-
niekus apvienoties taisni tai organizācijā, kura Jums
nepatīk. Bet še ir pats objekts, t. i. jaunsaimnieks
kā agrārās reformas rezultāts. Te ir tas spēks, un
visas tās labās' lietas, par kurām Jūs, Lindiņa kungs,
pagājušo reizi runājāt, tās ir tikai piedevas, kuras
valstij ir jādod. Citādi valdība neveicinātu to lielo
reformu, pie kuras izvešanas Jūs pašiLindiņa kungs,
esiet piedalījušies.

Velti Jūs, Lindiņa kungs, domājiet, ka šī organi-
zācija dara paralēlu un" lieku darbu. Darbs ir tik
liels un tik plašs, ka lai to dara lauksaimniecības
centralbiedrība vai citas biedrības, lai to dara jaun-
saimnieku vai mazsaimnieku biedrība, — katram būs
darba atliku likām. Mēs esam vēl tālu no tā stā-
vokļa, kādu zemes ražīguma un eksporta ziņā ieņem,
piemērām, mums tuvā Dānija, kura daudzējādā ziņā
var būt mums par paraugu. Viņa ir tipiska maz-
saimniecību zeme. Tālākais piemērs ir Igaunija. Še
jaunsaimnieks nav nekādā atkarībā no bijušām ve-
cajām organizācijām. Ka jaunsaimnieks Igaunijā ir
stiprā mērā patstāvīgāks un neatkarīgāks, tur lielā
mērā ir nākusi palīgā igauņu radikālākā agrārā refor-
ma. Igauņi lielus saimnieciskus faktorus ir nodevuši,
piemēram, degvīna brūžus un citas rūpniecības iestā-
des tieši jaunsaimnieku rokās. Igaunijā jaunsaimnie-
ki lielā mērā saimniecisko dzīvi tura savās rokās un
viņi uzrāda labus panākumus. Latvijas apstākļos
šis jaunais saimnieks, jaunais saimnieciskais faktors
var rīkoties tikai daudz šaurāka likuma robežās.
Bet nU jūs, mazinieku frakcijas priekšstāvji, nā-
kat ar pārmetumiem valdībai par to, ka viņa pilnīgi
likumīgas atļautās robežās pabalsta šos jaunsaimnie-
kus un viņu organizācijas. Jūs nākat ar pārmetu-
miem un sakāt, ka valdība ar saviem līdzekļiem vei-
cinot kādu tur kliķes politiku! Jūs šo neglīto vārdu
metiet virsū taisni jaunsaimniekiem, pie kuru radī-
šanas jus paši esiet darbojušies. Negribētos ticēt,
ka tas Lindiņa kungam nebūu bijis saprotams, ka
tie pārmetumi, kādus viņš izteica pret mazsaimniecī-
bu veicināšanas biedrību, ir nepamatoti. Bet Lin-
diņa kungam te ir zināmi politiski nolūki. Tāpēc viņš
uztiepj tādas lietas, kā pagājušo reizi: no kurienes
tad šī organizācija mazsaimniecību veicināšanas
biedrība ņemot šos lielos līdzekļus, tie taču visi esot
valsts doti. (Lindiņa starpsauciens.) Kādi ir vēl
citi līdzekli — Jūs jautājiet? 25 rubli biedru naudas,
Lindiņa kungs, reiziniet tos ar tiem 10.000, pieskaitiet
ienākumus no visdažādākiem sarīkojumiem, vai tad
neiznāks apmēram tā pati suma, kuru šī orgainzacl-
ja saņem kā valdības pabalstu? Mazsaimnieki daudz
prasot no valdības nākošam gadam. Maz gan, lai-
kam, esot dabūjuši, tomēr daudz prasot. Lindiņa



671 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 20. sēde 1924. gada 30. maijā. 672

kungs pieveda vairākus miljonus, kas esot pieprasīti
uz turpmāko darbības gadu. Lindiņa kungs, Jums
vajaga zināt, ka prasīt var tikai tas, kas var dot ga-
rantiju, ka viņš ari no savas puses piedalīsies pie
uzņēmuma uzturēšanas vismaz ar tikpat lielām su-
mām. Jūs ziniet ļoti labi, ka uz zila gaisa nevienam
valdība neko nedod. Tālāk, kā gravējošu piemēru
Jūs pievedat sēklas tīrīšanas punktus. Biedriem tī-
rot sēklu par divi rubļi pudā, kamēr no nebiedriem
ņemot 7 rubļi pudā. Tā esot zivju dzīšana murdā.
Es nedomāju, ka starpība ir tik liela, kā to apgalvo-
ja Lindiņa kungs, no 2 un 7 rubļiem; starpība katrā
ziņā būs, bet tā būs ap rubli vai dažiem rubļiem
par pudu, tomēr ne tik liela, kā to te ilustrēja Lin-
diņa kungs. Bet atkal, Lindiņa kungs, Jūs taču ļoti
labi ziniet, ka seklu tīrāmas mašinas netiek izdotas
organizācijām pilnīgi par brīvu. Biedrībai ir ap 25%
jāsedz un ta ir pašas biedrības nauda. Biedri tā tad
ir aplikti ar zināmām maksām. Bez tam biedrībai
vel jānes risks par šo _mašinu_ uzturēšanu kārtībā.
Tas ari krīt svara. Ta tad Jūs nevarat sacīt, ka
biedri visi dabu labumus tīri par velti un nebiedriem
— tiem nu tikai viss jāmaksā un ka tas esot tā pā-
taga, kas jaunsaimniekus dzenot iekšā mazsaimnie-
ku organizācija. Bet vai tas tā ir tikai mazsaimnie-
ku biedrība, vai tikai viņai ir tāds atsevišķs un pri-
viliģēts stāvoklis un vai lielām biedrībām ir citādāka
kartība? Ne, ari tām ir tāda pat kārtība. Tālāk Lin-
diņa kungs runāja par lielo biroja personālu un lie-
liem administratīviem

^
izdevumiem. Atkal Jums,

Lindiņa kungs, nevarēja būt nezināms tas, ka pēc
valdības pabalstu izsniegšanas noteikumiem līdz
10% ir tiesība izlietot priekš administratīviem izde-
vumiem — un pāri par to, man jāsaka, mazsaimnie-
ku veicināšanas biedrība nesniedzās neviens sarkansgrasis. Attiecība uz mazsaimniekiem, Jūs pie vis-
labākās gribas nevaresat uzrādīt nevienu tādu ne-
gatīvu valsts kontroles atzinumu, kādu es Jums no-
lasīju par Jūsu organizāciju. Sumas tiek izlietotas
saskaņa ar lauksaimniecības departamenta un valsts
kontroles noteikumiem. Pagājušā reizē Jūs runājāt
ari par biroja darbiniekiem. Jus domājāt, ka es esot
pārteicies un droši vien esot domājis, ka tikai viens
no biroja darbiniekiem neesot algots no valsts lī-
dzekļiem, bet visi pārējie tiekot algoti no valsts lī-
dzekļiem. Ne, Lindiņa kungs, tas tā ir, ka tikai viens
vienīgs tiek algotsjio valsts izsniedzamām sumām.
Tie vardi, kurus Jus nolasījiet, tie nav biroja darbi-
nieku vardi, bet agronomiskās palīdzības darbinieku,
instruktoru vardi un tie atkal tiek algoti sakaņā arnoteikumiem par valsts pabalsta sumām. Lindiņa
kungs, Jus jau pagājuša reize par 50% ņēmāt atpa-
kaļ tos apvainojumus un iebildumus, kurus Jūs cē-
lāt pret zemkopības resoru un mazsaimnieku veici-
nāšanasbiedrību. Es domāju, ka šodien Jūs ņemsiet
atpakaļ ari tos otrus 50% pārmetumu, ko izteicāt šai
organizācijai un līdz ar to ari zemkopības resora va-
dītajam. Lindiņa kungs aģitē par jaunsaimnieku pie-
vienošanos saimniecisko interešu laukā pastāvošailielai saimnieciskai organizācijai, proti, lauksaimnie-cības centralbiedrībai. Man jau nācās atzīmēt šosavādo stāvokli, kādu Lindiņa kungs ieņēmis, aģitē-
dams par šo biedrību, bet tanī pat reizē jākonstatē,ka zemnieku savienība ari kāri met skatu uz šo lielolauksaimniecības organizāciju (starpsaucieni) un ne-
vis saimnieciskos nolūkos, bet politiskos nolūkos.
(R. Lindiņš no vietas: «Tas ir slikti, pret to jaumes karojam!") Vel pagājušā centralbiedrības ga-
da sapulce zemnieku savienības priekšstāvji atklāti
nākuši ar uzaicinājumu, lai lauksaimniecības cen-
tralbiedrības darbinieki uz priekšu aktīvāki piedalī-
tos zemnieku savienības darba — un zemnieku sa-
vienības politisko mērķu sekmēšanā. (A. Albērings

no vietas: «Nav taisnība!") Cik lielā mērā tas
respektēts no centralbiedrības, par to es še nerunā-
šu, bet tāds mēģinājums, Alberinga kungs, no zem-
nieku savienības puses ir bijis. Siecenieka kungam
gan te būs citāds viedoklis nekā Ulmaņa kungam un
mēs zinām to slepeno cīņu, to cīņu dēļ iespaida šinī
lielā lauksaimniecības organizācijā un šinī lielā po-
litiskā organizācijā. (Starpsauciens.) Tā tad Jūsu
starpsauciens, Alberinga kungs, še neko negroza.
Tāds mēģinājums no zemnieku savienības katrā ziņā
ir bijis un ne tikai šinī gadījumā, bet viņš allaž tiek
piekopts gan atklāti, gan slepeni. Tā tad še poli-
tikas taisīšanā saprotas vecā zemnieku savienība ar
mazo zemnieku savienību.

Ar īgnumu jānoraida visi Lindiņa kunga mēģi-
nājumi, piešķirt kaut kuru kliķes politikas nokrāsu
tai skaidrai lietai, kāda ir attiecībās starp zemkopī-
bas ministriju un jaunsaimnieku organizāciju, maz-
saimniecību veicināšanas biedrību. Ja reiz jaun-
saimnieki ir atradušj pašdarbībā sevi, tad būtu no-
ziegums no katrreizējā zemkopības ministra, ja viņš
ar respektu neskatītos uz tādu topošu jaunsaimnieku
organizāciju. Un ja mums, jaunsaimniekiem un jaun-
zemniekiem, ir kas sakāms pret zemkopības resoru,
tad taisni tas, ka zemkopības ministrs vēl pārāk at-
turīgi ir pabalstījis šo jaunsaimnieku organizēšanos.
Šī organizēšanas ir viscaur apsveicama, viņa ir brī-
va no katra kliķes gara un taisni jaunsaimnieku or-
ganizācija staves nomodā par agrāro reformu. Šo
organizāciju pabalstīšana nav pilsonības skaldīšana,
Lindiņa kungs. Gluži otrādi, tā ir pilsonības stipri-
nāšana, jo atsevišķi ejot viņi labāk saspratīsies savā
starpa un drīzaknonaks uz tā labierīcības stāvokļa,
kur atrodas veca zemniecība. Un kad viņi būs lī-
dzīgi, tad_ pilsonības saprašanās visās valsts lietās
bus vieglāka.

Mēs šodien esam nonākuši pie lielas cīņas no-
sledziena. 4 menešijr pagājuši nemitīgā cīņā. Opo-
zicija_ nemitīgi ir meģinajuse graut tagadējo kabine-
tu. Šodien viņa koncentrē to uzbrukumu vivārīgā-
ka vieta, proti, pret zemkopības resoru, kurš kā liels
saimniecisks resors, protams, rada daudz pieejas
punktu, jo pret zemkopības resoru katrai grupai, vai
viņa ir liela vai maza, katrai grupai ir savi rēķini,
savas pretenzijas. Opozīcija izlieto šo momentu, undara iespaidu, lai šīs grupas savas pretenzijas katrā
ziņa uzstādītu līdz galamun izrādītu nepiekāpību.
Šodien priekšpusdienas sēde nācās novērot, ka šecentra sež tikai pa parisam. Centrā dažu partiju
deputātiem gandrīz katram ir kāds zemnieku savie-
nības deputāts blakus, kurš pūlas ko iestāstīt ausīs,
vedina pastaigāties kuluāros ... Tas viss iziet uz
diņģešanos. Zemnieku savienībām, lielajai un maza-jai, šodien ir liela «līkaupu" diena. Mēs redzēsim,kāds iznākums bus. Ja izdosies izgāzt cauri zem-kopības ministrijas budžetu, bez šaubām, tas būs jū-
tams robs koalīcijai, bet ja neizdosies, tad — opozī-
cija ir satriekta galīgi. (Sauciens: «Pareizi!")Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberin-^Cgam. ; '/A. Albērings (zemnieku savienība): Godātie āeS^ķputatu kungi! Nonāca kungs, iesākot savu runu, iz-sacījās, ka neviens budžets nav prasījis tik garas un
plašas debates ka šis un ja nemaldos, teica, ka šīs
debates aizņēmušas 6 sēdes. Te nu ir maza kļūda,
nevis 6, bet 5 sēdes tika debatēts par zemkopības
ministrijasbudžetu. Šim faktam bez šaubām vajaga
but un ir liela nozīme. Ja viena resora budžeta ap-
spriešana prasa 5 sēdes, tad tas jau pierāda, ka ne
tik vien šis resorsir ārkārtīgi svarīgs priekš Latvi-
jasvalsts, bet pierāda ari to, ka šinī resorā nav kaut
kas kārtībā. Citādi tas nemaz nevar būt un nekad
tas savādāki ari nav bijis, ja mēs ilgāki pakavējamies
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pie kādas lietas, tad šai lietai vajaga but svarīgai.
Runājot pret zemkopības ministrijas budžetu, mē-
ģināja izcelt vienu vai oru defektivo pusi un pret
viņu uzstājās ne tik vien tās partijas, kuras stāv
opozīcijā, bet mēs dzirdējām ari pie pozicijas parti-
jām ļoti noteiktus iebildumus pret šo budžetu. Ta
tad mēs redzam, ka ar zemkopības resoru daudzi ir
nemierā un ka lietas tik labas vis nav, kā tešī re-
sora vadītājs mēģināja iegalvot. Te tika runāts ļoti
plaši un ļoti daudz un ko visu mēs te nedzirdējām,
bet jāatzīstas, ka ne tik daudz tika runāts par pašu
budžetu pēc būtības, par zemkopības ministrijas bu-
džetu, bet bija vienkārša izrēķināšanās starp atse-
višķām partijām, atsevišķām organizācijām. Te uz-
stājās Nonāca kungs un uzdrošinājās runāt kā maz-
saimniecību veicināšanas biedrības priekšstāvis,
kuram lauki nemaz nav pazīstami un kurs pazīst lau-
kus tikai tik daudz, cik viņš tur izbrauc zaļumos.
Tad nāca un runāja Lindiņa kungs par laukstrād-
nieku stāvokli, ari pats nebūdams laukstrādnieks, bet
viņš vismaz ir lauksaimnieks. Notika karsta cīņa
starp abiem šiem deputātiem. Nonāca kungs, lai
dabūtu kaut ko striktāku klāt, mēģināja pievilkt ari
zemnieku savienību. Es negribētu izsacīties nepar-
lamentariski, bet man jāsaka, ka Nonāca kungs teica
nepatiesību, sevišķi beidzamā brīdī, kad viņš norādī-
ja uz zemnieku savienības daudzām lietām. Bet
starp citu, kamēr man vēl ir prātā, jāpastrīpo,ka tas,
ko Nonācs teica par centralbiedrību, ka tur gada sa-
pulce ir uzstājusies zemnieku savienības priekšstāvji
un uzaicinājuši, lai viņai tuvāk piestātos, dotu ma-
teriālus, tad man kā lauksaimniecības centralbiedrī-
bas gada sapulces vadītājam jāsaka, ka tas nesaietas
ar patiesību. Ja Nonāca kungam vajaga, es viņam
pievedīšu oficiālus apliecinājumus no protokolu grā-
matas un ari lieciniekus, ka nekas tamlīdzīgs nebija.
Tur bija likts tikai priekša, ka centralbiedrībai vai-
rāk jāpabalsta tas Saeimas frakcijas, kuras aizstāv
rnusu lauksaimniekus, un netika runāts par kaut ko
citu. Netika noradīts, ka te būtu domāta zemnieku
savienība vai cita kāda partija. Tas var zīmēties
ari tikpat uz to partiju, ko še domājas reprezentēt
Nonāca kungs, ka ar centru un citām partijām, kasgrib aizstāvēt lauksaimniekus. Līdz ko viņas tosdoma aizstāvēt, tas var griezties pie centralbiedrības
unprasīt pretimnākšanu; bet ja Nonāca kungs iedo-mājas un izcēla, ka te domāta zemnieku savienība,
tad ja tas ta ari butu teikts, tas būtu pareizi un tā
ari tiešam vajadzēja pateikt. Patiesībā, kā mēs ta-gad redzam, pie zemkopības ministrijas budžeta ap-
spriešanas ir tikai viena partija, kas aizstāv lauk-
saimniekus un ta ir zemnieku savienība. Citas par-tijas tos neaizstāv, nevar aizstāvēt un ari neprot aiz-
stāvēt Te notika cīņa starp Nonāca un Lindiņa kun-giem, kur viens apkaro laukstrādnieku savienību,
otrs mazsaimniecību veicināšanas biedrību. Bet par
to es sīkāki negribu runāt, varbūt ka tālāk savā ru-na pie ta pakavēšos un to aizskaršu. Bet es gribētu
pārrunāt drusku tuvāk par pašu lietas būtību, parlietam, kas attiecas uz zemkopības ministriju kā tādu.le tika ne vienu reizi vien aizrādīts, ka Bauerakungs tik ilgi sež ka ministrs un jādomā, ka viņš ir
ļoti sīki iepazinies un apmierināts ar ministrijas dar-
bību. Jo ja viņš nebūtu apmierināts ar ministrijas
darbību, ja viņš nevarētu visā visumā piekrist reso-
ra un visas valdības politikai, tad bez šaubām Bau-
era kungam nebūtu tiesības un viņš ari nevarētu
pastāvēt tādā vietā, kur nav iespējams veikt to dar-
bu, ko no viņa sagaida un ko viņš grib darīt. Bet
ja tas tā nav, tad jādomā, ka Bauera kungs tam vi-
sam ir piekritis un apmierinājies. Bet par to drusku
vēlāk. Nonāca kungs teica, ka neesot uzkavējies ne-
viens pie svarīgākiem jautājumiem. Man liekas, ka
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tas tā nav. Pie svarīgākā jautājuma — par agrāro
reformu — ir uzkavējušies vairāk vai mazāk visi
deputāti un no visiem deputātiem mēs dzirdējām, ka
agrārā-reformā nav kaut kas kārtībā, ka zemes pie-
šķiršanas darbi neiet tā kā vajaga,ka vienā otrā ga-
dījumā pielaistas varbūt pat nelikumības, ka senātam
esot ļoti daudz darba u. t t Par to visu atzinās ari
paši pozicijas vīri, bet uzkrāva vainu kaut kādiem
ministra biedriem, kuri, ja nemaldos, bij kabinetā bez
balsstiesībām, tā tad neatbildīgi. Es negribu aizstā-
vēt Lindiņa kungu, vai ko tamlīdzīgu, bet man jā-
saka, ka Lindiņa kungs, laikam gan bij par ministra
biedri tad, kad par ministri bij Bauera kungs un tā-
da gadījumā taču Bauera kungs bij tā persona, ku-
rai bij jāatbild par resoru. Ja kaut kas ir noticis tā,
ka par to jāizsaka pārmetumi, tad par to atbild taču
ne ministra biedrs, bet gan pats resora vadītājs-mi-
nistrs. Ja senātam ir daudz darba, tad atkal atbildī-
ba, pirmām kārtām, krīt uz pašu ministri un tikai pēc
tam uz to, kam viņš darbu uzdevis. Nevar taču pie-
turēties pie tādas sistēmas, kā tas bij vecos laikos,
kur vainīgs arvien bij sliežu bīdītājs, bet staciju
priekšnieki nekad nebij vainīgi; vainīgi arvienu bij
tie mazakie._ Tā ari jūs gribat nostādīt lietu šoreiz.
Par nolaidībam un nekārtībām, par kurām te bij runa,
es velak runāšu sīkāk. Tālāk bij runa par to, ka
zemju ķoroborešana tiekot nokavēta. Bez šaubām,
to zin visi. Bet nu atkal meklē vainīgos. Neesot bi-
jusi zeme novērtēta, neesot bijis izdarīts tas un atkal
cits kas. Kas nu vainīgs? Vainīgas novērtēšanas
komisijas. Bet no kurienes tad nu radās šīs novēr-
tēšanas komisijas, kas viņas iecēla; no debesim ta-
ču viņas nenokrita. Tas iecēla valdība uz likuma pa-
mata. Ja. nu komisijas nebij tādas, kādām tām va-
jadzēja but, tad valdībai uz to vajadzēja griezt vērī-
bu. Resoram vajadzēja raudzīties uz to, kāda ir šo
komisiju darbība un jatas neizpilda savu uzdevumu,
tad rīkoties savas varas robežās. Tālāk tika runāts
par buvniecību. _ Ja nemaJdos, Nonāca kungs norā-dīja, ka pie nekārtībām būvniecībā atkal esot vainī-
ga zemnieku savienība u. t t Te man atkal jāsaka
un patiesības laba jāpastrīpo, ka būvniecības likums
butu izdots jau sen, ja tikai to butu gribējis zemko-pības

^
ministrs. Bet viņš to, laikam, nav gribējis, jo

pernajj gada, kad šim likumam vajadzēja nākt spē-ka, mes gaidījām uz viņu ļoti ilgi un sagaidījām tikai
īsi pirms Saeimas sesijas pārtraukšanas, un šis li-
kums nevarēja tikt izstrādāts, jo zemkopības mini-strija nebija to laika iesniegusi. Tai pašā laikā zem-kopības ministrija bija izgājusi uz riskantiem soļiem
un šie soļi vel ilgu laiku pec tam sacēla diezgan lielu
sarūgtinājumu ļaudīs, jo nesagaidījis likuma un ne-
zinādams likumdevējas iestādes domas zemkopības
ministrs bija devis rīkojumu caur mežu departamen-
tu apturēt būvkoku izsniegšanu un tādā kārtā kājaunsaimniekiem, ta ari vecsaimniekiem nebija iespē-jams dabūt vajadzīgos būvmateriālus. Vēlāk, kadministrs pārliecinājās, ka šis likums nevarēs tikt lai- ,ka izdots, tad ziemas beigas viņš atkal sāka izdot at-ļaujas būvmateriālu saņemšanai. Bet būvmateriāla
sagatavošana nokavējas. Tagad, kad šis būvniecībaslikums bija agrarkomisija atkal jāapspriež un varē-ja nākt visdrīzākā laika Saeimā uz dienas kārtības,tad notika tas, ka demokrātiskais centrs un sociālde-
mokrāti, kuri iet kopa, nāca pie slēdziena, ka zinā-
mas kategorijas no šī likuma izslēdzamas, tiem nav
dodami vajadzīgie atvieglinājumi. Ja tas tā bija, ja
tas reiz ta ir, tad bez šaubām zemnieku savienība ne-
varēja tādam likumam piekrist. Tā gluži skaidri
pateica, kaj'a likums tiek izstrādāts tik nepieņema-
ma veidā, kā to vēlas kreisais spārns, un ne tāds, ka
tas nāktu par labu visai zemniecībai, kā no kara iz-
postītai, tā ari pastāvošai lauksaimniecībai, tad tas
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zemnieku savienībai nav pieņemams. Šāda veidā
demokrātiskā centra partijas, pabalstīdamas sociāl-
demokrātus, izgāza likumu cauri un neļāva viņu iz-
vest tādu, kā tas būtu pieņemams. Ta vaina atkal
krīt, ka šis likums nav izstrādāts, nevis uz zemnieku
savienību, uz opozicijas partijām, bet uz citam. Tā-
lāk mums ir viens likums, kurš ir ārkārtīgi vajadzīgs
un tas ir meliorācijas likumsMes šo likumu esam
jau sen gaidījuši, viņu vajadzēja, iesniegt zemkopības
ministrim. Mēs gaidījām, lūdzam, prasījām, bet pie
viņa netikām, kamēr beidzotjio kāda zemkopības
ministrijas ierēdņa mēs dabūjam meliorācijas likumu
privātā ceļā, tāpat kāsava laika,kad tagadējais zem-
kopības resora vadītājs bija par agrardepartamenta
direktoru, mēs nevarējām sagaidīt agrārreformas li-
kumus un mēs tos dabūjām tikai privāta ceļa un bija
jāskata šie likumi cauri, ne kā no valdības iesniegti,
bet gan kā privātā ceļā iesniegti. Saeima ir uzdevusi
izstrādāt mazu likumprojektu par kopganību sadalī-
šanu. Būs vairāk kā pusgads jau pagājis, un nevar
un nevar dabūt viņu lauka no zemkopības ministrijas,
un mana pārliecība, ka tik drīz pie viņa netiksim.
Visa zemniecības likumdošana tiek no zemkopības
resora aizturēta, tiek kavēta un tas nav attaisno-
jams, un vainu te nevar uzkraut opozīcijai vai ci-
tiem vārdiem zemnieku savienībai un citām politi-
skām partijām. Te tika runāts ļoti daudz, un janemal-
dos, Kalniņa kungs runāja par tiem 50 miljoniem, kas
uzņemti budžetā muižniecības zemes izpirkšanai un
tika teikts, ka lūk, zemnieku savienība esot pie tā vai-
nīga. Tā kā atkal šeit vainīga zemnieku savienība,
tad lai būtu man atļauts pie šī jautājuma drusciņ pa-
kavēties un noskaidrot, kurš ir vainīgs pie šīs lietas,
vai vainīga zemnieku savienība vai demokrātiskais
centrs, vai kreisie sociāldemokrāti, vai tagadējā val-
dība. Man noteikti jāsaka, ka šogad uzņemta bu-
džetā suma 50 miljoni rubļu, lai izpirktu ārzemnieku
muižnieku zemes un mana pārliecība ir, ka tiks pie-
prasīta nākošo gadu varbūt tāda pat vai vēl lielāka
suma, un skaidri ir zināms, no otras puses, ka ir
rakstiski paziņots ārvalstu sūtņiem Vācijā, Anglijā,
Polijā u. t t, ka atsavinātās zemes viņiem tiks sa-
maksātas. Tā tad tagadējā valdība ir nākusi pie at-
ziņas, ka sākot ar šiem 50 miljoniem viņa nolēmusi
maksāt atlīdzību par tām atsavinātām zemēm, kuras
piederēja ārzemniekiem. Un te taisni mēs nāksim
stipras domu starpībās, jo mēs nevaram iedomāties,
kāpēc ārzemniekiem tiek dotas priekšrocības pret
vietējiem. Ir kauns d.zīvot valstī, kur Latvijas pil-
soņi tiek nostādīti sliktākos apstākļos (Saucieni no
vietām: «Brauciet prom no Latvijas, brauciet uz ār-
zemēm!") neka ārzemnieki. Viņiem visādā ziņā va-
jagabut jane labākos, tad līdzīgos apstākļos, bet ne-
var nostādīt ārzemniekus labākos apstākļos, nevar
tos priviliģet. Kas tā ir par tiesību, nepiešķirt ne
mazāko atlīdzību mušu pilsoņiem, kas ir zemi iegu-
vuši beidzama laikā, varbūt vēl daudz grūtāki iegu-
vuši savus zemes īpašumus, nekā kāds polis vai ang-
lis. Atzīdami,ka jus tiem neko neatmaksājiet, jūs tos
aplaupiet, bet tanī laika pasakiet: «Jūs, ārzemnieki,
gan dabūsiet" (starpsaucieni). Tas nav nekādā ziņā
pielaižams. Kāda morāliska tiesība ir aplaupīt mūsu
baznīcas, atņemt viņam pēdējo zemes gabalu, lai tām
butu jāpārtiekno ubaga dāvanām? Jūs atņemiet baz-
nīcai pedejo, no ka viņa varēja eksistēt un sviežiet
tanī laikā naudu uz ārzemēm. Tas ir taisni otrādi,
ka to kreisie sociāldemokrāti agrāk uzsvēra un sacī-
ja, ka par muižām nav nekas jāmaksā, joārzemnieki
ar to naudu vedīs pret mums opozīciju, vedīs pret
mums karu. Un tagad mēs redzam to, ka kreisie so-
cialdemkorati pabalsta šo lietu, pretēji saviem agrā-
kiem apgalvojumiem un 50 miljoni patiesi šogad ir
jau uzņemti budžetā. Sakiet, kungi, vai šie 50 mil-

joni paliks Latvijā, vai aizies uz ārzemēm? Es do-
māju, ka ārzemnieki viņus te neatstās, tie tos aizve-
dīs un ja jūs baidāties_ no_ jaunas agrāras reformas
pretiniekiem, tad pirmā kārta jums vajadzēja mak-
sāt tiem, no kuriem nav ko baidīties, bet ne ārzem-
niekiem. Es neesmu pret to, ka ārzemniekiem mak-
sā, bet es noteikti esmu pret to, ka maksā ārzemnie-
kiem atlīdzību, bet citiem pilsoņiem ne. Un te gluži
vienkārši jūs pasakiet, ka zemnieku savienība ir vai-
nīga pie tā, ko valdība ir izvedusi saskaņā ar jūsu
gribu pret mūsu centieniem. Beigās jūs pasakāt, ka
zemnieku savienība ir vainīga. Ko pozīcija izdara,
pie tā ir vainīga opozīcija. Nekas, tas ir_ ļoti glīts
stāvoklis un jatā var izdarīt, tad neko labāku nevar
vēlēties. Tāpat man ir jāsaka, ka mūsu zemkopības,
mūsu lauksaimniecības ievadīšana šādās sliedēs taču
nevar krist ne uz vienu citu, kā uz zemkopības mi-
nistriju, uz zemkopības resoru un jāsaka, ka te ari
netiek viss darīts, cik būtu vajadzīgs un cik būtu ie-
spējams. Pat ministru kabinets tagad neseko visā
visumā, lai tiktu agrārā reforma izvesta tā, kā tas
likumā ir paredzēts un mēs redzam ārkārtīgi lielu
nemieru pie mūsu lauksaimniekiem un ne bez pa-
mata. Lai piegriežamies ļoti bieži cilātam jautāju-
mam par pilsētas zemju rentniekiem, kur likums jau
sen ir spēkā, ka šīm mājām ir jāpārietviņu īpašumā.
Mēs redzam tai pašā laikā, ka pilsētas zemju nom-
nieki ir spiesti slēgt nomas līgumus atkal uz 5, 6 ga-
diem, pie kam nomas tiek pavairotas turpat vai trīs-
kārtīgi, kas nemaz nav iespējams cilvēkiem samak-
sāt un viņi būs spiesti atstāt savas vietas un nonākt
bezzemnieku stāvoklī. Šeit vainīga laikam būs atkal
opozīcija. Man liekas, ka būtu jāsper visi soļi, lai
šis likums tiktu ievērots un spiestu pilsētas valdi, kas
nepadodas šim likumam, tam padoties. Ar vārdu sa-
kot, es neņemos iztulkot, kā to varētu izdarīt, bet ka
tas ir jādara, par to šaubu nevar būt. Tāpat ne ma-
zāk tika runāts par lauksaimnieku pabalstiem. Man
jāaizrāda te uz vienu ļoti svarīgu un pamatīgu liku-
mu, parakstītu no Arveda Kalniņa un Co «par lauk-
saimniecības aizsardzību". Jau toreiz mēs aizrādī-
jām, ka tas likums nav vairāk nekas, kā gluži vien-
kārša tukša deklarācija. Tad uzstājās ar visasākām
runām un noradīja, ka šim likumam ir ārkārtīgi liela
nozīme. Bez. šaubām, mēs kā lauksaimnieku
priekšstāvji tādu likumu varējām tikai atbalstīt un
gaidījām viņa izstrādāšanu un pieņemšanu. Nāca
Kalniņa kungs kā demokrātiskā centra priekšstāvis
ar šāda likuma ierosinājumu agrārā komjsijā un mēs
redzam, ka līdz šim laikam viņš nav tālāk ticis. Li-
kums vēl tagad guļ pie tā paša Kalniņa kunga. Lai
Kalniņa kungs tiktu vaļā no savas deklarācijas, šis
likums pieņemts kā ierosinājums, kā pārejas formula
budžeta komisijā pie Saeimas budžeta, ar vārdu sa-
kot, lai nobīdītu no sevis atbildību, lai atdotu tālāk
vai nu valdībai vai citam, jo pats Kalniņa kungs ne
to grib, ne var izstrādāt. Paies gads un aizmirsīsies
tas likums starp citām pārejas formulām un tā tiks
vaļā. Tā tad likumdošanas ceļā no tiem, kas runā par
lauksaimniecības pabalstīšanu, nekas netiek darīts un
ja nākam no otrās puses, tad neatrodam pretim nāk-
šanu. Kas zīmējas uz pabalstiem, tad ministra kungs
norādīja, ka lauksaimnieku pabalstīšana ar naudu ne-
esot ieteicama, bet gan tikai tanī gadījumā, ja šīs su-
mas nāktu priekš zināmiem ierosinājumiem. Pretējā
gadījumā tikai varot izsniegt kreditu un esot jāvē-
las, lai šie krediti būtu pēc iespējas lētāki Bet mes
redzam, ka ari priekš tam, lai kredits butu pec ie-
spējas lētāks, netiek nekas darīts, un ja tiek darīts,
tad katrreiz iznāk tik vēlu, ka šiem kreditiem priekš
dzīves nav nozīmes. Laikam gan tanī laikā, kad
zemnieku savienība iesniedza jautājumu zemkopības
ministra kungam par to; kas domāts darīt, lai no-
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vērstu lauksaimnieku grūto stāvokli, starp citu sek-
las ziņā, tad zemkopības ministrs atbildēja, ka viņš
tur neko nevarot darīt Viņš prasīšot kabinetam.
Man liekas, ka ar to atrunāties nav ne mazākas ie-
spējas. Mums visiem jau pagājuša gada rudenī bija
skaidrs, ka lauksaimniekiem nebūs seklas, pietiekoša
vairumā. Mums jaupagājušā gada vasara, kad siens
aizplūda, bija zināms, ka ari lopbarība stipra mēra
trūks. Bet kas šo pavasari tika darīts no valdības,
no zemkopības ministra kunga, lai šos _ trūkumus no-
vērstu? It nekas. Varēja sēklu apgādāt, un dažos
apvidos, kur šīssēklas bij vairāk,_piemēram Kurzeme
un tuvāk pie Lietuvas robežas, sekluvareja pirkt par
120—130 un 140 rubļu pudā. Šo sēklu valdība ne-
iepirka; viņu ir sapirkuši tie, kuriem patiesībā nerūp
lauksaimnieku labklājība, bet kuriem rūp tikai savs
maks, Tā kā viņiem pašiem nav tuvāku sakaru ar
lauksaimniekiem, viņi šo sēklu ir pārdevuši dažādiem
starpniekiem par 200 rubļu pudā. Tā tad sēkla jau
iznāk 2 reiz dārgāka, nekā viņa varētu maksāt, ja
zemkopības resors pie laika šo sēklu būtu iepircis.
Tai pašā laikā te nāk un saka: mēs gādāsim, lai kre-
dīts iznāk lētāks un tā nāksim pretim lauksaimnie-
kiem. Kur tad nu iznāk lētāks kredits, ja par sēklu
jāmaksā2 reiz tik daudz. Ja ari šie aizdevumi tiktu
izsniegti bez kādām procentēm, pat tad šis kredits
neiznāk lēts. Pie tādiem apstākļiem bez šaubām
lauksaimniecība nevar plaukt. Es domāju, ka zem-
kopības resora vadītājam to gan vajadzēja zināt, bet
ja valdības locekļi nezin tos apstākļus, ja gluži vien-
kārši nezin, kad šī sēkla ir vajadzīga un cik lauksaim-
nieki par to sēklu var maksāt, tad man nav brīnums,
ka var nonākt tādā stāvoklī. Ja vēlāk izrādīsies, ka
daudzi lauki palikuši neapsēti, .tad atkal teiks: mēs
rūpēsimies par lētu kreditu. Bet es šaubos, vai tad
nebūs par vēlu. Kungi, pēc tam, kad mūsu zeme ir
tik daudz cietusi, pēc tam, kad pagājušā gadā tika
piedzīvota ilgus gadus neredzēta neraža, ja vēl pēc
tam var kautrēties nākt pretim lauksaimniekiem pēc
iespējas plašākps apmēros, tad tas ir pilnīgi nepie-
laižami. Ja tas tā notiks ari uz priekšu, tad mūsu
lauksaimnieki, ja ari tiem tiktu izsniegti krediti, būs
spiesti ieiet tādos parādos, ka viņi nespēs tos atmak-
sāt. Tadnotiks tas, parko priecājas sociāldemok-
rāti. Ja jus, demokrātiskā centra kungi, neziniet, tad
es pateikšu, par ko priecājas sociāldemokrāti. Rudža
kungs, ka sociāldemokrāts pateica, ka viņiem ļoti pa-
tīk, katagad lauksaimnieki aiziet tik tālu, ka sāk sa-
vas mājas apkraut ar lieliem parādiem. Tad notikšot
tas, ko viņi gribot, lai mājas nepiederētu nevienam,
bet tikai valstij. Tā tad soli par solim piekāpdamies
pret sociāldemokrātiem, jūs neziniet uz kurieni tas
iet. Jus galu galā sekodami sociāldemokrātu saucie-
niem nonāksiet viņu kalpībā un nostādīsiet mūsu
lauksaimniekus bezizejas stāvoklī. (P. Ulpe no vie-
tas^ «Labs pulvers".) Tad tālāk tika runāts par
visādu organizāciju šķelšanu. Bez šaubām,ka mums
beidzamos gados ir gluži nelietīgi un veltīgi skaldītas
rnusu organizācijas, kas sniedz palīdzību mūsu lauk-
saimniekiem, kaut ari lielākās iniciatives ceļā. Bei-
dzama laika,_ka to norādīja daži iepriekšējie runā-tāji, ir radušas bez gala _daudz organizācijas ar vie-
niem un tiem pašiem mērķiem un šinī ziņā aizplūst
ārkārtīgi lieli valsts līdzekļi. Man liekas, priekš tam
nebijanekadas vajadzības. Ja tas ir noticis, tad gluži
vienkārši aiz lietas sīkākas nepazīšanas vai aiz kaut
kādiem citļem motiviem. Bet pelaižams tas nebūtu.
Te strīdējās ļoti plaši par zināmām organizācijām.
Tika runāts ari par to un tā ir ļoti svarīga lieta, ka
mums tagad pašlaik stājas pie zemkopības ministri-
jas pārorganizēšanas. Ministra kungs jau norādīja,
ka ja likvidējot lauksaimniecības departamentu, tad
viņš nezinot, kas tur būšot, vai šis departaments tik-

šot pievienots pie zemju departamenta, vai atkal
zemju departaments pie viņa, viņš nezinot, uz kādu
pusi tas iešot un kas tur iznākšot. Ne tas krīt svara.
Man liekas, ka mūsu izpostīta zeme, kur lauksaimnie-
cība ir valsts pamatā, runāt par lauksaimniecības de-
partamenta likvidāciju un tanī pat laika apvienot vi-
ņu ar zemju departamentu, kuram pašam pie agrā-
rās reformas izvešanas ir ārkārtīgi daudz darba, par
to būtu ārkārtīgi grūti runāt un tas ir patneiespējami.
Tika motivēts, ka ar to ietaupīšot līdzekļus, aiz bu-
džeta motiviem vajagot apvienošanu izdarīt Bet
man liekas, ka tas nekādā ziņā nebūs pieņemams, jo
blakus likvidācijai mēs redzam rodoties daudz pri-
vātas organizācijas,kuras gaida uz valsts pabalstiem.
Ja tur, kā Bauera kungs teica, varētu likvidēt ap 19
ierēdņu, tad nedrīkst aizmirstāka pie mazsaimniecību
veicināšanas biedrības strādā jau kādi 10 ierēdņi,
kuri saņem algu no valsts līdzekļiem. Ja nu vel ari
pie citām biedrībām ir tādi ierēdņi — negribu izslēgt
no to skaita ari centralbiedrību, tāpat kā visas Kur-
zemes, Zemgales un citas centralbiedrības — ja ari
tur viņu ir tikpat daudz kā pie mazsaimniecību vei-
cināšanas biedrības, kas saņem atalgojumu no valsts
līdzekļiem, tad, man liekas, ka par kaut kādu ietau-
pīšanu gan vairs nevarētu būt runa. Drīzāk tā būtu
līdzekļu izšķērdēšana. Man liekas, ka departaments
tomēr varētu veikt šo darbu daudz labāk, nekā šķie-
žot līdzekļus un skaldot tos atsevišķām grupām. Tā
ir pilnīgi neapstrīdama lieta. Man ari ir daži dati no
tās pašasmazsaimniecību veicināšanasbiedrības. Es
varu teikt tik daudz, ka man ir noteikti zināms, ka
šinī biedrībā darbojas 10 tādi darbinieki, kas saņem
algu no valsts izsniegtiem līdzekļiem, bet no viņiem
tikai 3 atrodas uz laukiem, bet 7 atrodas pašā centrā.
Tā tad mēs redzam, ka tieši uz vietām priekš lauk-
saimniecības instruktoriem u. t. t .— vai nu tie būtu
studenti, vai kas cits, par to negribu runāt, jo citi par
to pietiekoši runāja un bez tam students dažā labā
ziņā var būt lielāks praktiķis, nekā viens otrs cits —
līdzekļu atliek ļoti maz. Tomēr nenormāli ir tas, ka
centrā darbojas divi reizes lielāks darbinieku skaits,
nekā tieši uz laukiem. Pats par sevi saprotams, ka
šie darbinieki centrā nevar veikt savu darbu labāk
kā lauksaimniecības departamenta darbinieki veica
to līdz šim. Man liekas, ja ari citām organizācijām še
centrā būs tikpat daudz šādu darbinieku, tad sevišķi
tālu mēs gan netiksim. Tālāk tika pārmests ari tas,
ka organizācijām neizsniedzot tik daudz līdzekļu, cik
vajadzīgs. Man jāsaka, ka es ļoti priecājos par to,
ja izsniegtie līdzekļi tieši nāk par labu lauksaimnie-
cībai, kaut ari tos izlietotu tā pati mazsaimniecību
veicināšanas biedrība. Es par to priecājos, ka viņa
ir varējusi nostādīt sevi pēdējā laikā tik labos apstāk-
ļos, es_ velētos, la[ ari citas organizācijas nostādītu
sevi tāpat Piemēram 1920./21. gadā izdots 33.000
rubļu priekš agronomiskās palīdzības, 1921)22. gadā
— 60.000, 1922./23.gadā — 344.000, 1923./24. gadā —
707.500, kopsuma par visiem šiem 5 gadiem 1.144.500
rubļu. Diezgan smuka suma. Bet šinīgadā resors ir
izprasījis un domājams atkal šim pašam mērķim,
agronomiskai palīdzībai, 100.000 rubļu mēnesī. Tā
tad vienagadā drusku vairāk nekā par visiem 5 ga-
diem kopa. 1.200.000 rubļu ir domāts 1924./25. bu-
džeta gadam. Tas man tikai prieku dara, jo tas nāk
par labu lauksaimniecībai, es uz to neskatos, vai tas
nāk par labu jaunsaimniekiem vai vecsaimniekiem,
bet ja tikai tas nāk par labu lauksaimniecībai, uz ku-
ras atbalstās visa mūsu valsts. Savādākais tomēr ir
tas, ka tajos laikos,kad Bauera kungs ir bijis par mi-
nistri, citām organizācijām līdzekļi tiek samazināti
un sašaurināti, tomēr šī organizācija ir nonākusi lab-
vēlīgos apstākļos, viņai tiek doti plaši līdzekļi. Bau-
era kungs šeitminēja, ka viņš labprāt pabalstīšot pri-
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vatas organizācijas un uzņēmumus. Es nu nezinu,
vai tas nu ir bijis budžeta komisija, vai citur ir mēģi-
nāts uzlikt roku virsū ari lauksaimniecības central-
biedrība!, kuru Nonāca kungs nosauca par vecsaim-
nieku biedrību, bet tomēr fakts ir tas, ka šai organi-
zācijai ir mēģināts savu roku uzlikt un pārņemt šis
organizācijas dažas iestādes valsts ziņa. Tas
nu man ir gluži nesaprotami un man liekas, ka
visiem tiem, kuri ir tuvāki pazīstami ar šo organi-
zāciju un sevišķi zemkopības ministra kungam ir uz
visciešāko un visstingrāko jāatturas no ta. Mums
taču ir zināms, ka lauksaimniecības centralbiedrība
ir tik daudz darījusi lauksaimniecības pacelšanas zi-
ņā, mēs zinām ari to, ka šī organizācija tika dibināta
ne no valsts līdzekļiem,bet taisni no tautas līdzekļiem,
tautas pabalstiem. Ja nu tagadšī iestāde ir nostādīta
zināmā augstumā, tad tagad valsts grib pārņemt to
savā rīcībā un lai šī organizācija paliek atkal_ sēžot
un sāk savu darbu atkal no gala. Tādi paņēmieni
nav pielaižami, tie ir pilnīgi izslēdzami. Gribētu īsu-
mā vēl piegriezties pie tā, ko pats ministra kungs
saka par visām budžeta debatēm un kādi ir viņa at-
zinumi par to, kas te runāts. Vispirms par tiem strī-
pojumiem. Ministra kungs atzīst, ka patiešām no-
strīpoti 19 ierēdņi lauksaimniecības departamentā un
ka liels tur nekas neesot. Tanī pat laikā viņšari at-
zīst, ka citos resoros tas nav noticis, tur ar lielu žē-
lastību viss palicies par vecam, tas gan viņam nepa-
tīkot, bet neko tur nevarot darīt. Citi resori gan
laikam var ko darīt, un es domāju, kad ja ministrs
tur neko nevar darīt, tad laikam tāpēc, ka resora
vadītājs nestāv sarga vietā savā ministrijā, neaiz-
stāv savas tiesības, savu resoru. Ja zemkopības mi-
nistrs butu pratis uzturēt savu resoru vajadzīgā aug-
stuma, viņam ta nebūtu noticies. Cita iemesla nevar
atrast, ka vaina šeit uzkraujama ministrim pašam.
Atbilde, ka, luk, visur valdība vainīga un ka valdība
nedod rīcības brīvību, še neder. Es domāju, Jums kā
lauksaimnieku priekšstavim tas nepienākas, vismaz
mes nevaram pielaist tādu stāvokli. Mums, kā lauk-
saimniekiem ir jāmēģinaraudzīties, kā vislabāk! aiz-
stāvēt savas intereses, un tāpēc mums ir pret to uz
visstingrāko jāprotestē._ Mums kā lauksaimniekiem
nav pieņemams tāds stāvoklis, ka lauksaimniecības
budžetu apcērp, mes nevaram, kā Jūs to darāt, pie-
krist tikai notikušam faktam un to nožēlot. Mēs ne-
varam nostāties uz tāda ceļa. Te meklējami laikam
citi iemesli, kapec tas ta noticies. Tālāk ministra
kungs saka, ka nekas neesot ir nostrīpotas dzīves
atjaunošanai sumas un atstātas priekš tranšejām.
Nezinu, vai ministra kungs tik vienkārši varēja paiet
garam un piekrist valdības solim, vai komisijai, kur
tas

^
gājis cauri, ka nostrīpots pabalsts dzīves atjau-

nošanai. Nevar taču ta vienkārši paiet garām un pa-
sacīt: «Tas jau noticies valdībā. To padarījusi ko-misija. Es tur neesmu vainīgs." Ministra kungs
paiet gluži vienaldzīgi tam visam garām. Tālāk tika
pateikts, ka butu ļoti labi, ja tikai finansu ministrs,
valdība vai Saeima varētu izgādāt lētāku kreditu.
Liekas atkal,jka visu to nevar prasīt opozīcijai, lai
butu mums Ietāki krediti. Mums nav to ieroču, kāpie ta tikt, valdība ir jūsu zināšanā, mēs neatbildampar viņas soļiem. Jums vajaga griezties pie pašas
koalīcijas, pie viņu atbalstošām frakcijām, lai tās gā-
dātu, ka butu šis Ietais kredits. Nevar ministra kungs
griezties pie mums, ka opozicijas un pateikt: pra-
siet nu jus, kungi, es esmu nevainīgs, izgādājiet, lai
valdība vai finansu ministrs dara, tad būs labi. Man
liekas, ka ministra kungam vajaga stingri stāvēt, va-
jaga noteikti prasīt, tas ir viņa pienākums. Viņam
vajaga skatīties, vai resora dibinātās prasības tiek
ievērotas, vai ne, un janetiek ievērotas, tad viņam ir
jazin, kādi soļi ir jāsper, lai aizstāvētu resora intere-

ses, kura priekšgalā viņš atrodas. Tad runājot par
departamentiem interesanti bij tas, ka viņš, runājot
par šiem departamentiem, vārdu pa vārdam teica tā,
ka viņš nezinot, kuru departamentu pie kura pievie-
nos, kāpēc tas ir vajadzīgs un kas viss no tā iznāk-
šot Ja zemkopības ministrs saka, ka viņš nezin,
kuru departamentu pie kura pievienos, vai zemko-
pības departamentu pie lauksaimniecības un kuru lik-
vidēs un kas no visa tā iznāks, kā viss tas norisinā-
sies, tad man jāprasa, kurš tad to lai zin. Ja likvidē,
tad taču ministram ir jāzin, kādu departamentu pie
kura pievieno un kāds izskaidrojums tam ir. Jūs to
neziniet bet ta ir gluži vienkārša lieta,kas kuram kat-
ram resora vadītājam būtu noteikti un stingri jāzin.
Ja viņš nostājas uz ta stāvokļa, ka viņš zin, kas tur
notiek, ja viņš ved resoru pa to ceļu, pa kuru ir jā-
ved, tad ir skaidrs, bet javiņš ved kā tagad, tad galu
gala likvidēs zemju departamentu, likvidēs lauksaim-
niecības departamentu, varbūt ari mežu departamen-
tu un paliks resora vadītājs ar portfeli viens pats uz
krēsla sēžot, bez resora. Tik tālu var tā lieta noiet
Es negribu apvainot ministra kungu vienu, viņš te
viens nav vainīgs, te ir ari citi viņa sabiedrotie vai-
nīg. Talak tika teikts_... (Runātājs taisa pauzi. Sau-
cieni pa kreisi: «Iekša ir, bet āra nenāk!" Saucienspakreisi: «Gan jaunāks pāri!") Teica, ka lieta par
vasarnīcām neesot ministra vaina, bet centrālās ko-
mitejas vaina. Ta visas vainas liek uz citiem. Kas
sež centrāla komiteja? Tur taču ir valdības vairā-
kums. Zemkopības ministrs tur ir kā priekšsēdētājs
un man liekas,ka viņam taču ir sava zināma noteik-
šana ka resora vadītajam, ievērojot to, ka pie balso-
šanas viņš ka centrālas komitejas priekšsēdētājs ir
ka noteicējs tai gadījuma, ja balsis līdzīgi dalījušās.
Ka ministra kungs patiesība_ apzinās, ka viņam ir ne
tikai vien iespaids, bet zināma noteikšana centrālā
zemes ierīcības komiteja, to pierāda sekošs gadī-jums. Ne ilgi atpakaļ, kāda sēdē,kad bija domu star-pības pie nobalsošanas, ministra kungs teica, ka esotjagrozotcentrālas komitejas sastāvs attiecībā uz val-dības ieceltiem locekļiem. Te ticis norādīts uz to,
ka viņš var izvest savus ieskatus, ja grib. Tā tad
aikam ministra kungam ir tas tiesības un iespēja rī-koties pec saviem ieskatiem un viņš domā, ka viņšvar vadīt centrālas komitejas darbību pa tādu ceļu,kas saskan ar valdības domām. Tā tad atbildībakrīt ka uz zemkopības ministriju, tad ari uz valdību.

Runājot par savu resoru, kādā runā Bauera kungsizteica sekošus zīmīgus vārdus: «cik tāli man turbutu noteikšana." Pareizi, Jums, ministra kungs,tiesām laikam maza noteikšana, jo ne vien Jūs, betvisu valdību vada sociāldemokrāti pa noteiktu 'ceļuJūsu darba. Ministra kunga labā griba ir redzama.Ls nenoliedzu ari viņa zināšanas, bet trūkst vajadzī-gas noteikšanas, jo ta pieder citiem — sociāldemok-rātiem. Bachmaņa kungs teica: «Viss būtu labi uz
laukiem bet tur nezinot partijas iekšējos noslēpu-mus iagad atkal jāteic, ka ministra kungs būtu,varbūt, ko darījis lauksaimniecības labā, bet to ne-pielaiž Partijas iekšējā politika, kuru tas laucinieksnezin. Mums, opozicijas partijai kā ārpusē stāvo-sai,_nav_zinami justi iekšējie politiskie noslēpumi,tapec mes, varbūt, daudz ko nesaprotam. Ja mēs tozinātu, tad varbūt, daudz kas atkristu no tā, ko mēste runājam. Tā tad iznāk, ka ņemot vērā jūsu iek-sejo_ politiku, nav iespējams izvest to, ko citā gadī-
juma izvestu. Ar vardu_sakot, iznāca tā, ka vainīgs
nav ministra kungs. Pec pozicijas partijas runātā-
jiem iznāca, ka vainīgs nav ne zemkopības ministrs,
ne valdība, vainīgajr opozicija, bet agrārās lietās
vainīga esot centrāla zemes ierīcības komiteja. Ce-
rēsim, ka kabinets to grozīs sev pēc patikas. Tālāk
tika norādīts, ka ja zemes ķoroborešana ir novilci-
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nāta, tad tur esot vainīgs ne zemkopības ministrs un
ne valdība bet gan vērtēšanas komisija. Ta tad at-
kal vaina tiek nokratīta no valdības uz dažām perso-
nām, kuras ir iecēlusi pati valdība un par kuru rīcību
atbildību nes valdība. Tā tad šinī ziņā atkal vaina
guļ uz valdības, un ja viņa būtu gribējusi, viņa visu
nepieciešamo varētu panākt. Te tika noradīts par
pieņemtiem likumiem, ka tie nav iznākuši tādi, kādi
tie būtu bijuši vajadzīgi un ka te vainīga likumdoša-
nas iestāde. Ja jums, kā valdības koalīcijai ir balsu
vairākums pāri par 50, tad ir skaidra lieta, ka šī ko-
alīcija var izvest visu, ko vien grib. Un ja jūs to ne-
dariet tad, bez šaubām, jūs pašiesat vainīgi. Par to
vaina nekrīt vis uz opozīciju, bet uz pozīciju, jo ja
valdībai Saeimā ir majoritāte, tad jūs visu ko varat
panākt. Tā tad pārmest opozīcijai, ka tā ir vainīga,
ia nav izdevies tas, ko jūs vārdos, bet ne darbos vē-
laties, nav nekādas nozīmes. Tālāk Bauera kungs
norādīja, ka daudzās vietās vaina krīt uz ministru
kabinetu, ka ministru kabinets ir vainīgs. Ja, tur es
šoreiz, Bauera kungs, pilnīgi varu piekrist, bet es
negribu vainu noņemt ari no Bauera kunga, jo kas
attiecas uz zemkopības resoru, tad es sev stādos
priekšā, ka ministru kabinets var būt informēts tikai
tik tālu, cik tālu viņam sniedz ziņas attiecīgā resora
vadītājs. Un tā kā šī informācija netiek sniegta pie-
tiekošā mērā jeb ministru kabinets gluži vienkārši at-
sakās uzklausīt, nesper vajadzīgos soļus un neseko
ministra dotiem aizrādījumiem, tad vaina krīt uz vi-
ņu. Te ministra kungs aizrādīja, ka viņš ir griezies
pie ministru kabineta, bet ir ticis noraidīts. Tā tad
vaina gulstas uz kabinetu un tur man ir jāpiekrīt.
Bet, ka jau teicu, nevar atstāt nevainotu ari pašu mi-
nistrajkungu. Ja valdība neizpilda visas prasības un
ved tādu politiku, kas nav piemērota mūsu lauksaim-
niecībai, kuras sarga vietā nostādīts zemkopības mi-
nistra kungs, tad ir jāsper nepieciešamie soļi, lai to
novērstu. Šie soli ir un var būt ļoti dažādi un vi-
siem deputātiem zināmi. Ja ministra kungs nav vil-
cis vajadzīgās konsekvences, tas nozīmē, ka viņš so-
lidarizējas ar ministru kabinetu un nes līdz ar to visu
atbildību. Nevar taču palikt vienkārši klusu ciešot,
laist mūsu valsts pamatam iet bojā. Varētu runāt
varbūt plašāki par tiem jautājumiem, par kuriem gri-
bēja un labprāt vēlējās runāt Nonāca kungs, par ag-
rarlietam u. t t Bet man liekas, ka pie budžeta tam
nebūtu tik liela nozīme. No visa mēs varam redzēt
vienu, ka rnusu valsts pamats — lauksaimniecība tiek
vadīta pa noteiktu ceļu uz viņas sagraušanu. Es jau
aizrādīju, ka pašam ministra kungam nav griba sa-
graut rnusu lauksaimniecību. Bez šaubām viņam ir
dārga rnusu lauksaimniecība. Es vismaz domāju tā.
Bet ir zināmi elementi musu_parlamentā, varbūt zi-
nāmas grupas, kuram nav dārga mūsu lauksaimnie-
cība, kuram nav dārgs valsts pamats, kurām ir citi
nolūki, kas kavē rnusu lauksaimniecības uzplaukšanu,
kas kavē rnusu lauksaimniecības ievirzīšanu pa prog-
resīvu attīstības ceļu. Man liekas, ja zemkopības mi-
nistrs butu savu uzdevumu augstumā, tad viņam kā
vistuvāk stāvošai personai vajadzētu nostāties no-
teikti strikti par visam tam prasībām, kuras viņš at-
zīst par vajadzīgām priekš mūsu lauksaimniecības.
Bet ko mes redzam? Viņš nav varējis kabinetā iz-
vest savas prasības, nav varējis panākt likumdošanas
iestadeto. kas ir bijis vajadzīgs. Tas pierāda, ka ir
kaut kāda cita roka un vara, kas nelaiž visu šo iz-
vest. Es negribu ari te teikt, ka pats centrs varbūt
apzinīgi butu gājis to ceļu, pa kuru tagad šinī laikā iet
rnusu valdība. Te varbūt ir citi iemesli, tādi iemesli,
par kuriem būtu tagad gluži lieki runāt, jo centram
aiz zināmiem iemesliem ir noteikta griba turēties pie
valdības, pret ko nevienam, saprotams, nekas neva-
rētu būt, ja tikai tas nenāktu valstij par ļaunu. Bet

centrs nav spējīgs pats ko nebūt izvest un var at-
balstīties tikai uz kreisiem sociāldemokrātiem, kuru
mērķi ir pavisam citi nekā pilsoņu un latviešu lauk-
saimnieku mērķi. Es pievedu jau vārdus, kādus iz-
teic daži sociāldemokrāti, ka viņiem ir prieks par to,
ka Latvijas lauksaimnieki krīt vairāk iekša parādos,
ka tas viņiem ir gandarījums. Bez šaubām, jus_ va-
riet iet pa to ceļu jajums ir pārliecība, ka jūsu mērķis
tiks sasniegts. Mēs, zemnieki, turpretim nevaram
tam pievienoties un ne tikai tampievienoties, bet gan
mūsu pienākums ir uz visstingrāko un visnoteiktāko
uzstāties pret tādu politiku, it sevišķi cik tālu ta at-
tiecas uz mūsu lauksaimniecību. Tāpēc, runājot par
lauksaimniecības budžetu, mēs atzīstam, ka lauk-
saimniecības budžets ir viens no vissvarīgakiem bu-
džetiem un tas ir jāatbalsta,bet ievērojot to, ka zem-
kopības resors, pateicoties tagadējam valdības sa-
stāvam un ari tām partijām, kas šo valdību atbalsta,
nevar izvest tās prasības, kuras mūsu valsts no viņa
prasa, mēs šādu budžetu atbalstīt nevaram. Par
nožēlošanuman jāsaka,ka mēs nevaram atbalstīt ari
acumirklī uz dienas kārtības stāvošo lauksaimniecī-
bas budžetu. Mēs ceram,ka varbūt ar laiku apstākļi
labosies un mēs varēsim ķerties nopietnāki pie valsts
pamata — lauksaimniecības ievadīšanas uz īsta ceļa
un tā nostiprināšanas. Ja ministra kungs būtu ari i.
šoreiz norādījis uz iemesliem, kāpēc tas nav noticis,
un ko viņš domā darīt uz priekšu, lai ievirzītu visu
uz pareiza ceļa, varbūt tad viss būtu citādi, varbūt,
mums būtu iespējams pat balsot par šo budžetu, bet
acumirkli, kamēr tas nav noticis, mēs neko darīt ne-
varam. Bez tam mēs ari zinām, ka šī valdība atbal-
stās uz sociāldemokrātiem, bez kuriem viņa neko
nevar izvest; viņa var darīt tikai tik daudz, cik viņai
to atļauj kreisie sociāldemokrāti. Par lielu nožēlo-
šanu, man jākonstatē, ka par upuri visai šai lietai ir
kritis taisni zemkopības ministrs, ne tik daudz, var-
būt, aiz savas personīgas vainas, kā aiz tiem dažā-
diem apstākļiem, kādos acumirklī zemkopības mini-
strijai jāstrādā. Mums šī ministrija ir loti dārga, tā-
dēļ ka tā nāk par labu lauksaimniekiem, bet apstākli
ir tādi, ka mums jāsaka, ka pēc mūsu domām, tiklab
pašreizējam ministrim, kā ari citiem pie tagadējās
valdības sastāva nāktos ļoti grūti izvest cauri kaut
kojioteikti. Tikmēr, kamēr tā paliks, neko nebūs ie-
spējams labot un lieta neies uz priekšu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-

tātu kungi! Es negribēju vairs otro reizi' ņemt vārdu -̂"""'
un paildzināt jautā ieilgušās debates pie zemkopības
ministrijas budžeta, bet vesela virkne nepatiesību un
faktu sagrozīšanano latgaliešu deputātu puses spieda
mani ņemt otrreiz vārdu. Es centīšos būt īss, lai
atbildētu deputātiem no latgaliešupuses. Vispirmām
kārtām Kotana kungs nāca un pierakstīja man lielu
noziegumu, ka es savā laikā esmu pieprasījis Vec-
Rikovas dzirnavas. Man jāatzīmē, ka Kotana kungs
ir pielaidis divas kļūdas: pirmkārt, es neesmu piepra-
sījis dzirnavas sev personīgi, un bez tam ari esmu
pieprasījis otras dzirnavas, Kaunatu dzirnavas. Tā
tad 2 dzirnavas. Ja nu Kotana kungs šīs ziņas ir
smēlis no centrālās zemes ierīcības komitejas, kā šīs
komitejas loceklis, tad Kotana kungam gan vajadzēja
pateikt tālāk, ka pie tām pieprasījuma listēm, kādas
tika iesniegtas uz dzirnavām, bija pielikts klāt uz
mašinas rakstīts raksts, ka šīs dzirnavas netiek pie-
prasītas manai personīgai lietošanai, bet Latgales
mazsaimnieku un laukstrādnieku biedrībai. Tanī
laikā šī biedrība bija organizēšanas stadija un statūti
atradās vēl Latgales apgabaltiesā priekš apstiprinā-
šanas. Mēs pirms Saeimas vēlēšanām ļoti asi uzstā-
jāmiespret latgaliešu vadošo aprindu pārāk lielo kāri
pēc muižu centriem un dzirnavām un līdz ar to no-
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rādījām ceļu, kā šīs bagātības varētu labāk izlietot.
Mēs teicām, ka ir nepareiza tā politika, ko ved latga-
liešu vadošās aprindas, pilsoniskās aprindas, saņem-
damas savās rokās vairākus muižu centrus un dzir-
navas, bet ka tie būtu nododami sabiedriskiem pasā-
kumiem. Tāpēc pēc Saeimas vēlēšanām tika nodi-
bināta latgaliešu mazsaimnieku un laukstrādnieku
biedrība, kura stādīja par savu uzdevumu pēc iespē-
jas glābt to, kas vēl ir glābjams. Tā kā vispār bie-
drība atradās toreiz organizēšanās stāvoklī, tad es
uzņēmos uz sevi to risku un atbildību šīs 2 dzirnavas
pieprasīt, pieliekot klāt pie listēm paskaidrojumu,
ka es neprasu šīs dzirnavas personīgā lietošanā, bet
priekš biedrības. Kotana kungam to vajadzēja zināt,
javiņš reiz nāca ar tādiem apgalvojumiem. Ja viņš
to darīja un nāca ar šādiem nepareiziem apgalvo-
jumiem, tad es tur ieraugu tikai neglītopolitisku izrē-
ķināšanos ar sociāldemokrātiem. Man jāsaka, ka
latgaliešu darba partijasrunātāji teica vēl otru nepa-
tiesību. Tika teikts,ka latgaliešu saimnieciskās orga-
naizacijās netiekot piekopta politika. Man jāpastrīpo
no šīs tribīnes, ka politika tiek piekopta Latgales
centralbiedrības kooperatīvā un ka taisās šo poli-
tiku ievest Latgales centrālā krājaizdevu sabiedrībā.
Latgales darba partijas centrālkomiteja ir taisījusi
savā sēdē lēmumu pa to, ka divi deputāti, kas ieiet
šim _Latgales centralbiedrības krāj-aizdevu sabie-
drība, es un Būmeisters, būtu pēc iespējas jādabū
ara, lai tādā kārtā to pataisītu par darba partijas
iestādi un varētu šo saimniecisko organizāciju izlietot
saviem politiskiem mērķiem. Trasuns seniors ari
uzbruka sociāldemokrātiem, uzbruka ari personīgi
man, ka es stāstījis nepatiesību, it kā Trasuna kungs
sabotējot koroboracijas likumu. Jāsaka, ka patiešām
ta ir. Prasība par Latgales sādžu zemju koroboraci-
jas likumprojektu tika tiešām no Trasuna kunga iero-
sināta tanī laikā, kad tika apspriests fonda zemju ko-
roboracijas likums, bet no tā laika Trasuna kungs
nav savu balsi vairāk pacēlis par šo likumu. Pagā-
jušā gadā budžeta debatēs es sociāldemokrātu frak-
cijas uzdevumā iesniedzu pārejas formulu, kurā tika
uzdots valdībai, lai pēc iespējas drīzāk izstrādātu šo
Latgales sādžu zemju koroboracijas likumu, jo Lat-
gales sādžu zemju koroboracija negaida, viņa jāiz-
ved pec iespējas drīzāk. Ari agrarpolitikas komisijā
sociāldemokrātu frakcijas priekšstāvji visu laiku vir-
zījuši šo likumprojektu uz priekšu, bet tad šis likums
tika no Saeimas agrarpolitikas komisijas nociots
Saeimas juridiskai komisijai un tas pats Trasuna
kungs, kas še bieži vien runā un runā tikai runāšanas
pēc, tas pats Trasuna kungs, kurš bieži runā- par to,
ka Latgales sādžu zemes vajadzētu koroborēt, pats
tika no juridiskās komisijas ievēlēts par referentu
pie likumprojekta un tad likumprojekts tālāk no vie-
tas netika

^
un tikai apriļa beigās, pateicoties tam, ka

tika ievelēts par referentu Bachmaņa kungs, likum-
projekts tiek virzīts uz priekšu un vairs nestāv uz
vietas. Bet Trasuna kungam vajaga dzīt politiku un
vajaga runāt caur logu laukā. Viņam vajadzīgs
runāt ne pašas lietas pēc, bet gan priekš zemniekiem,
ka valdība necenšas izvest zemju koroboraciju Lat-
galē. Trasuna kungs, Jūs paši pie tā esiet vainīgi.
Ja tomēr Latgalē zemes lietas nav diezin cik nokār-
totas, tad atkal, latgalieši, nenākiet šeit un neceļiet
pārmetumus sociāldemokrātijai. Sociāldemokrātija
bija ta, kas pirms Saeimas vēlēšanām pacēla plašu
kampaņu par to, ka zemesreformas izvešana Latgalē
ir ievadīta nepareizās sliedēs, ka šī agrārās reformas
izvešana ir radikāli jāgroza. Sociāldemokrātu orgāns
Latgale taisni pastrīpoja, ka ir vajadzīgs vispirms ap-
mierināt siksaimniecības, kuras pastāv un tikai pēc
tam, kad Latgales zemnieki savā vairumā atzina šo
rnusu lozungu, tikai pēc tam nāca pie šī slēdziena kā

Latgales vienotie kristīgie, tā ari darba partija. Un
tāpēc neveļat vainu uz mums, ka sociāldemokrāti ir
vainīgi pie tādas agrārās refomas izvešanas. Tā ir
demagogijano Latgales priekšstāvju puses. Mēs ne-

' kad neesam stāstījuši tādas nepatiesības Latgales
zemniekiem attiecībā uz viņu apmierināšanu ar zemi,
kā to dara politiskos nolūkos Latgales politisko par-
tiju priekšstāvji. Mēs vienmēr esam teikuši, ka ze-
mes Latgalē priekš Latgales zemniekiem nepietiks.
Te ir vajadzīga pārceļošana uz Kurzemi. Bet tā kā
šī pārceļošana ir nesnausta, ari paši latgalieši vairs
netic tai. Vienīgā izeja Latgales zemniekiem pirms
kara bija tā, ka Latgales zemnieki gāja uz lielākiem
rūpniecības centriem, strādāja fabrikās, rūpniecības
uzņēmumos u. 11 Ja šie rūpniecības centri ir tagad
nogriezti, tad Latgales sīkzemnieka, bezzemnieka
stāvokli var uzlabot tik tad, ja no jauna uzplauks
mūsu pilsētas un attīstīsies rūpniecība, tad sādžas,
kuras tagad ir pārpildītas ar pilsētnieciskiem elemen-
tiem, paliks retākas un radīsies brīvāka iespēja Lat-
gales sīkzemniekiem strādāt. Bet tādu politiku
ievirzīt Latgales priekšstāvji negrib. Viņiem vajaga
dzīt demagoģiju, ar kuru nākt un uzstāties šeit un?
ar kuru vēl lielākā mērā viņi uzstājas Latgalē. Ja
Trasuna kungs šeit nāk un taisa nepatiesus apgal-
vojumus par sociāldemokrātiem, tad man jāaizrāda
Trasuna kungam, ka tas izskaidrojas ar to, ka Tra-
suna kungam pēc tam, kad viņš atšķēlies jeb, patie-
sību sakot ticis atšķelts no vienotās Latgales kri-
stīgo zemnieku savienības, un kamēr viņa pozicijas
nav Latgalē nostiprinātas, viņam jānākuz šīstribīnes
un jārunāpar logu ārā, lai tādā kārtā savas politiskās
akcijas stiprinātu Latgalē. Trasuna kungs cenšas
nākt šeit un runāt par koroboracijas likumu, par
grūtībām, kādas nāk priekšā pie tā izstrādāšanas.
Bet Trasuna kungs, kaut gan izliekas par lielu juristu,
tomēr līdz šim laikam viņš nepazīst tos likumus,
kurus viņam kā garīdzniekam vajadzēja zināt, proti
kanonisko likumu. Tāpēc tās atbildes, kuras nāk no
latgaliešu deputātu puses attiecībā uz sociāldemo-
krātiem, ir tikaikaila demagoģija un cits nekas. »

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzītim. Ģ <^T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks): Augst*-^""
godātie deputātu kungi! Ap zemkopības ministrijas
darbību ir ieinteresēti vairāk kā 80% no mūsu zemes
iedzīvotājiem. Tāpēc ir dabīgi, ka debates pie šīs
ministrijas budžeta ir plašas. Tikai par nožēlošanu
jāsaka, ka daudzi'runātāji uzkavējas pie sīkām lietām,
kuras šeit atbalsta neatrod. Šeit ņēma vārdu zemko-
pības ministra kungs. Dabīgi, ka uz deputātu iebil-
dumiem_ ministrim vajadzēja dot savu atbildi. Bet
par nožēlošanu mēs nedzirdējām atbildes ne uz vienu
no tiem jautājumiem, kurs šeit uzstādīja deputāti.
Tapec tās tiesības, kuras ir dotas ikvienam deputa-

. tam pie budžeta apspriešanas, proti, interpelacijas
tiesības, deputāti izmantoja joplaši, bieži uzstādamies
viens pret otru, bet ministrs neatbildēja. Man liekas,
ka ta ir ļoti raksturīga parādība un viņa raksturīga
ne tikai šodien vien. Mēs atceramies vairākus spilg-
tus gadījumus pēdējā laikā, kad iet runa par kādu jau-
tājumu, kurā ieinteresēts ministrs un kad šī ministra
vai nu nav šai augstā namā vai labākā gadījumā šis
ministrs spēle kuluāros šachu. Es domāju, ka tā iz-
turēšanas,kādu mēs redzam no Bauera kunga puses
pie zemkopības ministrijas budžeta apspriešanas, ir
kvalificējama gandrīz tāpat. Ja varētu teikt, tad tā
atbilde, kuru mums sniedza Bauera kungs, bija ļoti
miermīlīga izrunāšanas katram pa prātam, ka, lūk,
mes gribam, lai visiem būtu labi u. t t, u. t t Agro-
nomiskās palīdzības jautājums, neskatoties uz dau-
dzām_ debatēm, ir palicis nenoskaidrots. Mēs ne-
dzirdējām no ministra kunga puses, kādas ir viņa
vadošas linijas agronomiskās palīdzības laukā. Te
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zemkopības ministrim vajadzēja nākt un paskai-
drot, kādi ir viņa nodomi šinī nenoorganizētā lietā,
lai pēc tam augstais nams varētu izšķirties par to,
vai sankcionēt vai ne tos līdzekļus, kuri jādod zem-
kopības resoram agronomiskās palīdzības veicinā-
šanai. Pēc tās runas, kuru mēs dzirdējām no Bauera
kunga, jāsaka, ka mēs to uzticību viņam nevaram
dot, un jamēsnostādām jautājumu tik kategoriski, ka
mēs nevaram uzticēt Bauera kungam šo sumu izlie-
tošanu, tad man jāpaskaidro, kādi ir šie motivi. _ Ik-
vienam būs zināms,ka tās sumas, kuras mes atveļam
agronomiskās palīdzības sniegšanai, nodod zemkopī-
bas ministrim izdalīšanai attiecīgam organizācijām.
Varētu tikai runāt par kreisiem sociāldemokrātiem,
kuri ir pret sabiedrisko agronomiju un stāv par valsts
agronomiskās palīdzības sniegšanu, bet visi pārējie
deputāti nostājas par sabiedrisko agronomiju. Ari
Bauera kungs sacīja, ka viņš stāvot par sabiedrisku
agronomiju. Bet reiz šī sabiedriskā agronomija
Saeimas vairākumam ir pieņemama, tad ari vajadzēja
būt tiem vadošiem principiem, uz kādiem jabut uz-
būvētai šai agronomiskai palīdzībai. Bet tagad par
nožēlošanu jāsaka, ka sevišķi pēdējā gadā agrono-
miskās palīdzības sumu izdalīšana un vispār agrono-
miskās palīdzības laukā mēs redzam no zemkopības
ministrijas puses visnetaisnīgāko rīkošanos. Agro-
nomiskās palīdzības sumas tagad sadala starp tam or-
ganizācijām, kuras tā vai citādi sniedz agronomisko
palīdzību jaunsaimniekiem un vecsaimniekiem. Še
vajadzētu skatīties no lietderības viedokļa uz šo
sumu sadalīšanu. Ja tagad salīdzināmorganizacjjas,
kuras pielaistas agronomiskās 'palīdzības darba ar
valsts līdzekļiem, tad mēs šeit redzam diezgan rak-
sturīgu izlasi. Šī izlase pastāv iekš tarn, ka ir ten-
dence veselām sabiedriskām organizācijām nogriezt
ceļu uz agronomiskās palīdzības sniegšanu ar valsts
līdzekļiem. No vienas puses centralbiedrība, kura ir
plaša un liela organizācija jau no pirmskara laikiem,
unno otras puses ir vesela rinda citu mazāku organi-
zāciju, kuras tāpat pretendē uz saviem speciāliem
darbības laukiem. Raksturīgi, ka pārejās organizāci-
jas, starp tām ir speciālā rakstura organizācijas, ka
biškopības un t t, ar katni turpmāko gad_u iegūst
pabērnu stāvokli un arvien sāk izpeldēt dažādas jau-
nas organizācijas, kurām bieži vēl nav pat statūti
reģistrēti, bet kuras ir jauiesniegušas pieprasījumus
dēļ pabalstiem no valsts puses. Ka tas tiešamja ir
attiecībā uz agronomiskām sumām, to jau,piemēram,
pierāda ari šīs dienas Rudža paziņojums, ka viņš
iesniedzis kādu pieprasījumu dēļ_ divām_ dzirnavām
kādai biedrībai, kura nav reģistrēta. Ta tas notiek
ar zemes pieprasījumiem, ar pieprasījumiem uz rūp-
niecības objektiem; tas pats novērojams ari agrono-
miskās palīdzības laukā. Sumas pieprasa pat tādas
biedrības, kuru statūti tikai vēl iesniegti apgabaltiesā
reģistrēšanai. Es domāju,ka te zemkopības mini-
strim vajadzēja parādīt savu objektivitāti un izšķirt,
kādām organizācijām mēs varam šis sumas dot un
kādām nē. Tanī laikā, kad par ministri bij Arveds
Kalniņa kungs, cīņa par agronomiskās palīdzības
sumu sadalīšanu bij ļoti asa, bet toreiz šo jautāju-
mu nokārtoja tā, ka no agronomisko organizāciju
priekšstāvjiem sastādīja tā saucamo agronomisko
centru, kura domām ministrs tad tā vai citādi sekoja,
tās pieņēma vai atraidīja. Ar Bauera kunga iecel-
šanu par ministri šis agronomiskais centrs tika pama-
zām likvidēts kā nederīga iestāde. Bauera kungs
sāka rīkoties pilnīgi pēc saviem subjektīviem ieska-
tiem. Ka šie subjektivie ieskati ir tendenciozi po-
litiskā ziņā, ka še ir izrēķināšanās ar cita rakstura
saimnieciskām organizācijām, kuras ari ir ņēmušas
dalību līdzšinējā agronomiskās palīdzības lauka, tas
ir neapstrīdams fakts. Še jaumans frakcijas biedrs

Lindiņš aizrādīja uz laukstrādnieku savienību. Lauk-
strādnieku savienība, bez šaubām, ir jaunsaimnieku
un lauku darba ļaužu organizācija, kas apvieno pla-
šas lauku darba ļaužu masas. Šī organizācija ari ir
pielaista agrākos gados pie agronomiskās palīdzības
sniegšanas. Raksturīgi ir tas, ka šī organizācija ar
attiecīgu Satversmes Sapulces lēmumu tika ari ieskai.
tīta dzīves atjaunošanas padomes sastāvā._ Ar to
šī organizācija savā darbībā jauir neapšaubāmi pie-
rādījusi, ka viņa tiešām strādā lauku saimnieciskas
dzīves izveidošanas darbu. Ja ministra kungs butu
spriedis objektīvi, tad viņa spriedums nebūtu bijis
tāds,' kādu tas ir _devis šogad un pagājušo gadu
attiecībā uz laukstrādnieku savienības agronomiskās
palīdzības darbu. Nerunāšu par citām organizācijām,
par kurām te jau diezgan daudz ir runāts, piemēram,
par mazsaimniecību veicināšanas biedrību. Es do-
māju, ka ari mazsaimniecību veicināšanas biedrības
pastāvēšanai ir savj attaisnojoši motivi. Negribu par
to strīdēties. Ja apstājos pie mazsaimniecību veici-
nāšanas biedrības un laukstrādnieku savienības, tad
tikai tāpēc, lai parādītu, cik vienpusīgi un tendenciozi
ir rīkojies zemkopības ministrs valsts agronomiskās
palīdzības sumu sadalīšanas jautājumā. Pa daļai bez
šaubām, ir nenormāla parādība, ka ar valsts līdzek-
ļiem dažādasbiedrības strādā vienu un to pašu darbu.
Šī nenofmalība izskaidrojama ar to, ka zemkopības
ministrija nav parūpējusies par to, lai izstrādātu liku-
mu, uz kura pamata valsts agronomiskās palīdzības
sumas varētu tikt izdalītas. Tāpēc ari atsevišķas or-
ganizācijas, kuras saņēma valsts līdzekļus agronomi-
skās palīdzības sniegšanai, bieži vien nevar sava dar-
bībā saskaņoties, notiek strīdi un pārpratumi. Un
dabīgi1, ka neitrālam novērotājam var pacelties jau-
tājums, kāpēc vajadzīgs dažādām organizācijām atve.
lēt līdzekļus viena un tā paša mērķa sasniegšanai,
kuras tai pašā laikā viena otru apkaro. Šī nesaska-
ņotība ir izskaidrojama ar to, ka zemkopības mini-
strija absolūti neko nav darījusi, lai to darbību saska-
ņotu, ka agronomiskās palīdzības sumas izlietotu ne-
daudz organizācijas. Ir pierādījies, ka daudz organi-
zācijas izlieto sumas nelietderīgi. Par to ir bijuši vai-
rākkārtīgi aizrādījumi sniegti presē. Tad, beidzot,
Bauera kungs it kā sakustas un kādā lauksaimniecī-
bas padomes sēdē liek uz dienas kārtības jautājumu
par agronomiskās palīdzības lietas nokārtošanu. Bet
kā šeitSaeimā, tā ari lauksaimniecības padomes sēdē
godātam ministrim Baueram nebija nekādas noteik-
tības. Viņa projekts, kā nokārtot agronomisko sumu
sadalīšanu, tika pilnīgi izgāzts cauri no lauksaimnie-
cības padomes. Tika nolemts, ka agronomiskās pa-
līdzības jautājumsnokārtojams vienīgi no tām organi-
zācijām,kuras sevi specieli nosaukušas par lauksaim-
niecības organizācijām. Pie tāda kurioza nonākam,
kad apspriežam jautājumu, par kuru ministrim pašam
nav skaidrs ieskats. Šogad agronomiskās palīdzības
laukā tāpat kā pagājušā gadā gribēja piedalīties ari
laukstrādnieku savienība un iesniedza zemkopības
ministrim savu budžetu. Pagājušā gadā Bauers at-
rada par iespējamu nostrīpot dažus 100 tūkstošusno
pieprasītās sumas. Šogad Bauera kungs jūtas vairāk
savā elementā un nostrīpo visu pieprasīto budžetu.
Ja šāda strīpošanabūtu notikusi ari attiecībā uz citām
organizācijām un sevišķi uz analogām, kā mazsaim-
niecību veicināšanas biedrību, tad, varbūt, tāda strī-
pošana būtu saprotama. Vispārīgi jāsaka,ka šīs ne-
normalības, kuras tagad ir agronomiskās palīdzības
laukā, ka tās nav novēršamas ar vienkāršu ministra
lēmumu vai ministra rezolūciju. Tāds ministra
lēmums vienmēr var tikt apstrīdēts no dažādām orga-
nizācijām un sabiedrības slāņiem. Tāds lēmums va-
rētu būt taisnīgs, ja šo sumu pieprasīšanā ņem līdz-
dalību attiecīgas organizācijas, vai ja šo sumu
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sadalīšana notiek uz likuma pamata. Bet Bauera
kungs agronomiskās palīdzības laukā ar likumu
negrib nākt, negrib rēķināties ar tā saucamo
agronomisko centru. Šodien mēs nedzirdējām
no Bauera _ kunga, vai kādreiz tāds likums
tiks izstrādāts vai nē. Es gribēju vēl dažus
vārdus teikt par to, ko Bauera kungs runāja par cen-
trālo zemes ierīcības komiteju, atbildēdams dažiem
oponentiem. Viņš visu vainu par centrālās zemes
ierīcības komitejas darbību ieraudzīja tai apstāklī, ka
valdības priekšstāvji komitejā neesot noteicošie un ne
tik vien noteicošietai nozīmē, ka viņi ar savu balsu
pārsvaru nevar pārlemt citus, bet tādā nozīmē, ka
ministrs nevarot pavēlēt valdības priekšstāvjiem bal-
sot ta vai citādi. Man šķiet, ka tas pavisam neskan
pec demokrātisma, kuru mums Bauera kungs slu-
dina. Iznāk, ka mums_ vajaga censties izvairīties no
šiem valdības priekšstāvjiem un atļaut, lai tur pieda-
lās tikai delegāti no _pilsetam, miestiem un Saeimas.
TadBauera kungs butu pilnīgi brīvs no atbildības. Ja
valdība var sutītsavus priekšstāvjus centrālā zemes
ierīcības komiteja, tad ir dabiski, ka šiem priekšstāv-jiem ir jādod pilnīgas tiesības balsot pēc saviemieskatiem, kuri pec viņu atziņas saskan ar valstsinteresēm. Ja Bauera kungs grib, lai tie ir vienkārši
balsotāji, kuri skatās ka Bauera kungs balsos un tad
paceļ savas rokas, tad vajadzēja viņam iesniegt
Saeima likuma pārgrozījumu un pieprasīt, lai balso-šanas tiesības piešķir Bauera kungam vienam pašam,
tad Bauera kungam vienam pašam piederēs 5 vai 6
balsis. _ Šo atklājumu, ko Bauera kungs mums nola-
sīja, mes nevaram uzskatīt par demokrātisku ieskatu.Tas ir pilnīgi novecojies un pilnīgi nekam nederīgs
uzskats.

Tad vairāki runātāji norādīja uz nebūšanāmmežu resora. Tika noradīts uz vairākiem faktiem,uz likuma trūkumiem, bet vai mēs dzirdējām no zem-kopības ministra atbildi uz šiem jautājumiem, kas no-skaidrot^ ka īsti zemkopības ministrs domā turpmāk
sims jautājumos rīkoties. Es šeit neuzrādīšu tos at-sevišķos faktus, kuri ir vairāk kā brēcoši un pierāda,ka zemkopības ministrija par mežu departamentuabsolūti neinteresējas. Bijuši vairāk tādi gadījumi,
fneapšaubāmi konstatēta visaugstākā mērā no-
laidība no augstāko ierēdņu puses mežu departa-menta. Par šīm nebūšanām rakstīts avizē. Es do-māju, ja ministrs tiešam grib uzklausīt savā darbībā
sabiedrības balsi, tad viņam vajadzēja tādus aizrādī-
jumus sabiedrība un prese ņemt vērā, pārbaudīt un
par tiem paziņot atklātība. Diemžēl, mēs ikdienas
lasatn laikrakstos gan no jaunsaimnieku un citu iein-
teresēto puses par nebūšanām mežu departamentā,par tam paviršībām, bet vai mes esam kādreiz lasījuši
kādu atspēkojumu no zemkopības ministra puses, ka
tie aizrādījumi prese ir nepatiesi? Tādus atspēko-
jumus mes nekad neesam lasījuši. Ja šeit deputātu
kungi aizrāda uz daudzām nepareizībām mežu resorā,
tad zemkopības ministrim vajadzēja nākt presē un
paskaidrot, vai tas tiesa vai nē. Pretēja gadījumā iz-
nāk ta: deputāti šeit gan aizrāda uz nebūšanām, bet
zemkopības ministrs netur par vajadzīgu atbildēt vai
nezin ka atbildēt. Tas pats jāsaka zemes koroborē-
šanas un vērtēšanaslieta. Šinī jautājumā ieinteresēti
visi jaunsaimniekiun visi tie, kuriem piešķirti objekti
sakarā ar zemes reformu. Bet vai mēs esam dabū-
jušiprese vai šeit augstā namā dzirdēt kādu paskai-
drojumu no zemkopības ministra, cik ilgā laikā zemes
vērtēšana unķoroborešana tiks izdarīta. Presē valda
uzskati, ka zemju vērtēšanu unkoroborēšanu varēšot
nobeigt pec apmēram 20 gadiem. Novērtēti ir vairāk
tūkstoši objektu, bet koroborēts tiek mēnesī tikai
viens objekts. Es domāju, ja zemkopības ministrs
nopietni skatās uz šokoroboracijas un zemes vērtē-

šanas darbu, tad viņam vajadzēja nākt un pateikt, vai
tas budžets, _kas no valdības ir pieprasīts, ir pietiekošs
zemes vērtēšanas un koroborēšanas darbu izvešanai
vai nav. Mēs dzirdam izsakāmies, ka budžets ir ne-
pietiekošs un ka pie šādiem apstākļiem darbs vilksies
daudzus gadus. Ja tas tā ir, tad man jābrīnāspar to
miegainību, kāda valda zemkopības ministrijā. Uz
tik svarīgu jautājumu, kur jaunsaimnieki un pārējie
zemes ieguvēji ir visaugstākā mērā ieinteresēti,
ministrs nedod atbildi. Man ir zināmas vairākas
jaunsaimnieku sapulces pagastos, kuras vienbalsīgi
ir iznesušasprotestu pret zemkopības ministrijas dar-
bību, dzirdēdamas, ka zemkopības ministrim ir pro-
jektskoroboraciju un zemes vērtēšanu pabeigt var-
būt dažos 10 gados. Tāds protests ir parādījies ari
presē, bet, diemžēl, kā jau teicu, ne presē, ne no šī
katedra zemkopības ministrs nav devis absolūti nekā-
duspaskaidrojumus. Tas vēlreiz pastrīpo, ka ikviens,
kas stāv par to, lai zemes vērtēšana un ķoroborešana
tiktu izvesta visdrīzākā laikā par labu jaunsaimnie-
kiem, un jo ātrāki šī ķoroborešana tiks izvesta,
jo tas ir labāki priekš mūsu valsts, nevar šo
darbu vadību uzticēt Bauerim. Ja zemkopī-
bas ministrs uz to nedos atbildi, tad tas ir skaidrs pie-
rādījums, ka zemkopības ministrs nezin, kas viņam
jādara savā resorā, lai šīs protesta balsis nepaceltos.
Vēl daži vārdi man jāsaka attiecībā uz mazsaimnie-
cību Veicināšanas biedrību, kuru te polemikas veidā
loti cildināja Nonāca kungs. Es jau aizrādīju, ka var
darboties ikviena saimnieciska organizācija,kuras no-
lūks ir stiprināt mūsu lauksaimnieku dzīvi, bet diem-
žēl mazsaimniecību veicināšanas biedrība mums ne-
dod to pārliecību, ka viņa ir nodomājusi nopietni strā-
dāt šo lauku dzīves izveidošanas darbu. Tas mums
ir apšaubāms tāpēc, ka šīs biedrības priekšgalā atro-
das cilvēki, kuri katru gadu sevi dažādi reklamē.
Piemēram Nonāca kungs pats ir izstaigājis dažos ga-
dos apmēram piecas partijas. Katrā vēlēšanu kam-
panijā viņam ir sava. Vienu laiku Satversmes
Sapulcē Nonāca kungs bija zemnieku savienībā, ta-
gad pēdējās Saeimas vēlēšanas laikā viņš bija zvej-
nieks, jaunsaimnieks, inteliģents, bezdarbnieks u. t. t
Saprotams, ka biedrība, kurai tik daudz nosaukumu,
nevar iegūt nekādu popularitāti pie lauciniekiem, jo
laucinieki mīl noteiktību. Bet ja tomēr Nonāca kungs
cildina šo mazsaimniecību veicināšanas biedrību, ka
tur esot desmitiem tūkstoši biedru, tad tas ir ļoti sa-
protams. Ar tādiem līdzekļiem, ar kādiem strādā
minētas biedrības instruktoru kungi, ar tādiem lī-
dzekļiem nevienai godīgai organizācijai nav iespē-
jams sacensties. Piemēram, Ventspils apriņķī at-
brauc kāds mazsaimniecību veicināšanas biedrības
instruktors uz tautas sapulci, kur dienas kārtībā ir
jaunsaimnieku nostiprināšanās jautājums. Viņš runā
par visu ko, izlamā visas biedrības un partijas un no-
beidz ar to, ka valsts aizdevumus sekmīgi varēs ie-
gūt tikai tas, kurš būsmazsaimniecību veicināšanas
biedrība par biedri. Jāatzīst, ja tāda rīcība ir parā-
dījusies no viena darbinieka, kurš saņem valsts lī-
uzekļus, tad te vispirmā kārtā vajadzēja šīsbiedrības
priekšgala esošiem šādu instruktoru atlaist un, otr-
kārt, zemkopības ministrim vajadzēja pārtraukt
valsts līdzekļu izsniegšanu tādai biearībai, kura stā-
sta piinigi aplamas un valsts interesēm kaitīgas lietas.
tiet neskatoties uz to, ka tāds ziņojums parāaījies
laikrakstos, ne mazsaimniecību veicināšanas biedrī-
ba, neuz bauera kungs nedeva savus paskaidroju-
mus. Tas ir visskaidrākais pierādījums tam, ka šiem
kungiem ir bailes no atklātioas. Nonāca kungs pa-
reģo laukstrādnieku savienībai un sociāldemokrātiem
maziniekiem ļoti bēdīgu galu, saucot to par pensio-
nāru partiju. Bet kauu spriedumu lai dodam par No-
nāci — Baueri. Es domāju, ka Nonāca kungs visla-



689 Latvijas Republikas Sa timas IV. sesijas 20. sēde 1924. ga d a 30. m a i jā. 690

bako spriedumu par sevi un par mazsaimniecību vei-
cināšanas biedrību varēs dabūt no saviem kolēģiem,
kuri tagad vada_ «Latviju". «Latvija" par Baueri 1.
janvārī bij redzējusi brīnišķīgu sapni. Redzēt Bau-
eri sapnk nozīmējot sastapt cilvēku, kas tevi apve-
dīs ap stūri. Redzēt sapnī Nonācu nozīmējot redzēt
6 stāvu namsaimnieku un cilvēku, kas gaidot uz ban-
kas padomes locekļa vietu. (Nonāca starpsauciens.)
Ne, Nonāca kungs, es tikai raksturoju to, kā runā par
jūsu organizāciju, jūsu pašu partijas, jūsu pašu ag-
rākas listes kandidāti. Tāpēc es domāju, ka pret
tādu organizāciju, kura ir nodarbojusies pēdējos ga-
dos ar 20—30 un vairākkārtīgu izkārtņu pārkrāsoša-
nu, pret šādu organizāciju lauksaimniekiem sevišķas
uzticības nav un ari nevar but, bet ja ir, tad tā ir iegū-
ta, ka jau teicu, ar tādiem līdzekļiem, kas nekādā
ziņa nav attaisnojami un kurus pārtraukt jau sen bij
pienākums zemkopības ministrim, ja viņš tiešām
gribēja rīkoties objektīvi un lietišķi agronomiskās
palīdzības lauka. Aiz šiem motiviem, uz kuriem es
nupat aizrādīju, man liekas, nevienam, kas stāv par
rnusu zemes reformas darbu cienīgu pabeigšanu un
kas stāv par sekmīgu saimniecisko attīstību, nebūsiespējams attaisnot tādu zemkopības ministra dar-bību un balsot _par viņa budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Kempam.

Fr. Kemps (latgaliešu demokrātu bloks): Augsti
<7 godātie deputātu kungi! Pie zemkopības resora lat-galieši vienmēr uzstājas ar garākām runām. Tā tasnotika ari šogad. Un patiešam, ja pārējā Latvijā

agrārreformas jautājums atrisināts daudz maz pie-tiekoši, tad Latgale šinī ziņa atrodas ļoti grūtā stā-vokli un tur ļoti daudz vēl ir kas darāms un labo-jams. Šogad man jāpastrīpo, ka visi latgaliešu ru-
nātajā no visam partijām, pat no tām, kuras savāstarpanesader un sava politikā ļoti šķiras, šogad
vienprātīgi uzstājas par tiem jautājumiem, kuri vis-
vairāk sap un rup visai Latgalei. Tā kā viņi lotilietišķi un pamatīgi visu apgaismoja, tad man par
vispārējam lietam nebūs daudz jārunā. Es gribētu
apstāties tikai pie viena apstākļa, kuru pastrīpoja
minoritatu priekšstāvji un ari Rudža kungs, t. i. pie
tā saucamās nacionālās politikas zemes reformas
lietās. Vai jums, kungi, neuzkrīt tas, ka ir Verž-
bickis, ir Koreckis, ir Bočagovs, ir Kallistratovs, ir
Rudža kungs runāja un aizstāvēja vienu un to pašu
liniju. Es saprotu, ja Veržbickis, Bočagovs un citi
minoritatu priekšstāvji, runādami par agrārreformas
izvešanas lietām, pārmet ir valdībai, ir Saeimas vai-
rākumam nacionālu latvisku politiku. Ja mūsu de-
putāti dažreiz atļaujas runāt ne Saeimai, bet vairāk
pa logu ārā, kā saka: presei vai tautai, tad man lie-
kas, ka minoritatu priekšstāvji šinī lietā bij runājuši
ne pa Saeimas logu, bet pa Latvijas logu ārā. Viņi
labi zin, ka viņu runām būs atskaņas ir Maskavā, ir
Berlinē, ir Varšavā^ 'ir kaut kur citur. Es saprotu
minoritātes, bet es nesaprotu Rudža kungu, kurš no-
stājas pilnīgi minoritatu priekšstāvju linijā un pār-
met valdībai kā ari centrālai zemes ierīcības komite-
jai, ka viņas abas izved nacionālu politiku, ka noliedz
cittautiešiem viņu dabiskās tiesības uz zemi un visur
protežē tikai latviešus. Rudža kungs šinī lietā diem-
žēl nevarēja pievest nevienu konkrētu faktu. Viņš
atsaucās tikai uz to, ko dzirdējis, ko redzējis. Mino-
ritatu priekšstāvji, Veržbickis un Bočagova kungi,
aizrādīja gan uz dažādiemkonkrētiem faktiem. Verž-
bicka kungs aizrādīja, ka poļu tautība esot sistemā-
tiski apspiesta, ka poļu tautības rentniekiem, kuriem
ir neapšaubāmas tiesības uz zemi, uz piešķiršanu,
ka tie tiekot sistemātiski noraidīti un tā esot tāpēc
netaisnība pret vienu Latvijas tautību. Veržbicka
kungs pieveda atsevišķus gadījumus, citēja vārdus

un vietas. Te man jāsaka, ka poļu tautības rentnie-
kiLatgalē ir diemžēl tas elements, kuram grūti pie-
mērot mūsu agrāro likumu un instrukcijas. Jūs,
kungi, ziniet, ka mūsu likums atzīst tikai ilggadējās
rentnieku tiesības uz zemes piešķiršanu. Ja kāds
nodzīvojis uz zemes 20 gadus, tad tikai viņam ir tie-
sības uz zemi, uz zemes piešķiršanu. Šo likumu
mes pieņēmām Satversmes Sapulcē ar balsu vairā-
kumu un neatceros, ka minoritatu priekšstāvji būtu
bijuši pretim šim rentes termiņam. Man jāatgādi-
na jums, kungi, tas vēsturiskais fakts, ka Latgalē
sava laika stipri bij vesta pārpoļošanās politika, tas
bija ne tikai agrākos Polijas valdīšanas laikos, bet
ari vēlākos laikos, Krievijas laikos. Poļu muižnie-
cība, gribēdama pastiprināt savu nacionālo iespaidu,
pec poļu dumpja 1863. gadāiesāka to politiku, ka
vietējos latgaliešus, cik iespējams, izstūma ārā no
labākam zemēm un viņu vietā lika poļus. Un tie
poli bija uz šejieni saukti ne no kādiem kultureliem
Polijas apvidiem, ne no Posnaņas, Galicijas vai no
Varšavas apgabaliem, bet tie bij aicināti no Baltkrie-vijas, no Lietuvas nomaļu apgabaliem, t i. no tām
provincēm, kur_lauksaimniecības kultūra stāvēja ļoti
zemu, pat zemāk nekā pašā Latgalē. Šim nolūkam
uz Latgali tika aicināti muižniecības atkritumi, izpu-
tējuši «šļachtiči". Šī sīkā šļachta, kā viņu sauca,
nākusi no Polijas uz šejieni ar denacionalizācijas no-
lūku, ar zemu lauksaimniecisku kultūru, nevarēja sa-
censties pat ar latgaliešiem. Šie šļachtiči dabūja no
poļu pana — magnāta zemi uz renti. Bet viņi ne-
apstrādāja vairāk kā 3, 6 maksimums 12 gadus sa-
ņemto zemi. Viņi sedeja uz zemes, kamēr lini auga.
Jus ziniet ka tie ir ļoti izdevīgi ienākumu pacelšanai
Bet pec 5 vai 6 gadiem zeme paliek noplicināta un
rentnieks — polis _meklē atkal citas vietas. Tā šie
poļu rentnieki mūžam staigādami no vienas vietas
uz otru, sagaidīja Latvijas nodibināšanu un mūsu ag-
rāras reformas likumu. Saprotams, ka šie rentnieki
zem šī likuma nevarēja tikt, jo rentēja īsus gadus.
Un mes ļoti nožēlojam, ka šie cilvēki, kuri nav vai-
nīgi, kuri magnātu rokā bij tikai par politisku ieroci,
ka viņi tagad blandās un nevar tikt pie zemes, un
kaj/iņiem mēs savus agrāros likumus nevaram pie-
mērot Viņu dēļ mēs likumus nevaram grozīt; ne-
varam tos grozīt vienai mazai daļai par labu, lai
liela tautas dala ciestu.

Tad es gribu aizrādīt uz to, ko te"teica Boča-
gova kungs. Viņš teica, ka krievu tautība zemes
lietas sistemātiski apieta, ka visas labākās vietas
tiekot nodotas citām tautībām, varbūt viņš domāja
latviešu tautības cilvēkiem. Viņš teica, ka krievu
zemnieki esot_ apspiesti tik tālu, ka viņus pat izrai-
dot no iepirktām zemēm. Es nezinu par to pagastu,
kuru Bočagova kungs pieveda Baltijas robežās, bet
par Latgali es esmu pietiekoši informēts un tur lieta
sastāv sekosi. Kā jūs ziniet, krievu laikos, ari Bo-
čagova kungs to nenoliegs, Latgalē tika vesta ari
pārkrievošanas politika un tā norisinājās ne tikai
ticība.s un valodas laukā, bet vissajūtamāki ekono-
miskā laukā, galvenam kārtām zemes lietās. Krie-
vija centās Latgalē izskaust latgaliešus no zemes,
atņemt tiem zemi, likt tai vietā savus cilvēkus. Un
ko īsti darīja Krievija? Vai jus domājat, ka darīja
ko laoāku un gudrāku nekā Jroiija savā valdīšanas
laiKar Krievija uarija giuzi to pasu. Krievijas zem-
iiiecioa sava masa nestāvēja necik augstāk par Lat-
gales zemnieciDu. un to koiomstu elementu, ko
rvnevija sūtīja uz Latviju, speuen uz Latgali, .to viņa
ņēma no LiesKavas guuerņas, no smoļensKas un ua-
zam citam tuvākam guoerņam. tur lauksaimniecī-

bas kultūra stāvēja daudz zemāk nekā Baltijā un
pat daudz zemāk nekā Latgalē. Tā kā ari šis Krie-
vijas kolonistu importētais elements nebija ne kul-
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tureli attīstītāks, ne ekonomiski stiprāks, tad viņš ari
nevarēja še patstāvīgi attīstīties un konkurēt ar _ vie-
tējiem latgaliešiem. Ja krievu kolonisti Latgale pa-
stāvēja un pastāv, tad pateicoties tikai tam, ka viņi
bija apbalvoti ar privilēģijām, ar valsts pabalstiem.
uz šejieni importēti un nosēdināti uz rnusu latgalie-
šiem atņemtām zemēm. Tā līdz šim, piemēram,
Krustpils, Ungurmuižas un Leivonu pagastos ir vai-
rāk kā 1000 saimniecību, kuras Krievijas_ zemnieku
banka pārdevusi importētiem krieviem vel 1914. ga-
dā īsi pirms kara. Varbūt krievu valdība paredzēja,
ka viņas vara šeit beigsies. Viņa steidzīga kārta
tāpēc importēja uz šiem pagastiem krievus un pār-
deva tiem zemes par ļoti niecīgu cenu. Par dese-
tinu 100 zelta rubļu vērtībā, tie kolonisti maksāja
5—10 rubļu bankai un pārējo sumu banka rakstīja
parādā. Tagad, pateicoties Latvijas likumam, viņi
dabū sev saimniecības īpašumā un papira grašus iz-
maksā par zelta rubļiem. Gandrīz pie katra latga-
liešu deputāta,kā ari pie manim, griezās šī apgabala
latgalieši un sūdzējās. Viņi jautāja: kungi, kā tas ir,
ka tagad, Latvijai pastāvot, mēs neesam brīvi un tās
zemes, kuras mēs esam paši izstrādājuši, apbūvējuši,
mēs nevaram atņemt krievu kolonistiem? Patie-
šām: 20 vai pat 50 gadus atpakaļ viņiem tās zemes
no muižām tika izrentētas. Bet tā kā katoļiem ne-
bija tiesības zemi pirkt, tad viņi to tikai rentēja.
Kad šīs muižas pārgāja Krievijas zemnieku bankā,
tad šī banka katoļus izsvieda no tām mājām, dār-
ziem un druvām un zemi pārdeva importētiem Krie-
vijas kolonistiem. Ja mūsu valdība būtu vedusi na-
cionalistisku politiku, tad viņa droši vien izsviestu
šos krievus laukā, jo viņiem ļoti apšaubāmas tiesī-
bas uz iegūtām zemēm. Ja Vidzemē un Kurzemē
valdība ir atradusi par iespējamu izlikt dažus vācu
kolonistus, tad tas būtu iespējams ari Latgalē. Mēs,
latgalieši, nepretendējam uz to, lai šos cilvēkus
sviež laukā, bet pārmest mūsu valdībai, ka tā ved
nacionālu politiku, nav iemeslu. Man jāatbild vēl
Lazersona kungam un varbūt ari citam žīdu runā-
tājam, kuri saka, ka žīdus pie mums apspiežot. Man
ir zināmi daži fakti gluži pretēja rakstura. Jaunlat-
galē ir piešķirta māja kādam latgalim Rancanam.
(M. Lazersons no vietas: «Jā, jā, viņam ir pie-
šķirta!") Senāts šo piešķiršanu ir apstiprinājis, bet
līdz šim tur sēd žīds un neskatoties uz to, ka pastāv
senāta lēmums, centrālā zemes ierīcības komiteja
nav atradusi par iespējamu to žīdu izlikt (M. Lazer-
sons no vietas: «Vai tas ir taisnība?") Jā, tas ir
taisnība. Es jums varu pateikt sīkāki ir mājas nu-
muru, ir žīda vārdu. Otrs fakts — netālu no Lu-
dzas, kādas 2 verstis, uz krustceļa, kur agrāk bij
krogs, tur viens zemes gabals piešķirts kādai at-
raitnei, kurai divi dēli atronas Latvijas armijā; bet
tanī krogā no veciem laikiem sēd žīds. Centrālā
zemes ierīcības komiteja piešķiršanu ir apstiprinā-
jusi, senāts žīda sūdzību ir noraidījis, bet to žīdu
nevar izcelt. Ja patiešām mūsu valdība būtu vedusi
nacionālu politiku, par ko rūgti sūdzas ari Rudzīša
kungs, tad tādi fakti nebūtu notikuši. Maltas mie-
stiņa, Latgalē, es domāju, Lazersona kungs, Jūs zi-
nāsiet vienu interesantu lietu. Tur pūlējās ir Lāč-
plēša kavalieri, ir invalidi ap vienu zemes gabalu,
bet žīds tur kā sēdējis, tā sēd. Tā tad pārmest val-
dībai nacionalistisku politiku nav ne mazākā iemesla.
Es neminēšu par tiem apgabaliem, kur vecu krievu»
kolonistu ir pārāk daudz un kurus neviens neaizskar/'
Ņemiet Balvus, kur vairāki tūkstoši krievu nometi-
nāti kompaktā masā. Viņiem ir sava baznīca, sava'
skola un neviens latgalietis viņus neaizskar, viņiertoj
ir atzītas tiesības uz iegūto zemi. Ņemiet jūs tā-
dus pagastus kā Baltinovu, vai tur nav krievi? Šķil-ļ
boņu muiža gandrīz visa ir kolonizēta ar krievu zem-
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niekiem. Ņemiet Beržgaļa pagastu, no kurienes ir
deputāts Kotana kungs. Viņš jums labi zinas pa-
teikt, cik tur ir krievu kolonistu. Tie visi ir no
Pleskavas guberņas un viņiem ir tik liela ta kultūra,
ka tā pie mūsu latgaliešiem nekāda respekta neie-
gūst. Latgalieši viņus sauc vienkārši par «sipakiem".
Jo, ja latgalietis kādu cilvēku šķiru neciena, tad viņš
vienmēr atrod kaut kādu viņam piemērotu izsmiekla
vārdu.

Es tomēr gribētu pie deputāta Rudža griezties
un dot par šo kungu vienu mazu paskaidrojumu
augstai sapulcei. Kāpēc viņš pievienojas pie minori-
tatu kopējās linijas, pie tā gājiena_ pret iedomāto na-
cionālismu? Nesen atpakaļ viena pagasta pie Krie-
vijas robežas, notika it kā nemieri. _ Uz Rīgu atnāk
ziņas, ka tur krievus izspiežot laukā un visas fonda
zemes piešķirot latviešiem un nevis vietējiem lat-
viešiem, bet gan importētiem no Baltijas vai centrā-
lās Latgales. Izbrauca uz turienes Korecka kungs,
aizbrauca ari Rudža kungs. Viņi iztaisa tur vienu
fronti un sāk tiem zemniekiem «acis taisīt vaļā". Mī-
ļie krievi! Jūs esiet apmānīti no latviešu valdības,
mēs esam jūsu draugi un aizstāvji. Korecka kungs sa-
ņem lielu čupu lūgumu un uzliek viņiem «ienākušos"
numurus, kuru skaitlis šim kungam ir ļoti liels.
Katram zemniekam apsolās: es gādāšu par tavu lie-
tu. Rudža kungs, redzēdams, ka tik lielu iespaidu
iegūst Korecka kungs, sadomā apstrīdēt viņa laurus.
Viņš sāk ari «attaisīt" krievu zemniekiem acis. Ru-
dža kungs atminas, ka tur guvis laurus ne tikai Ko-
recka kungs, bet ari mazinieki, Petrevics un citi
viņa biedri. Rudža kungam ir žēl šo lauru un viņš
domā: vai tad es sliktāks un nevaru iegūt to pašu.
Un tad šie divi kungi iztaisa Rīgā tik lielu troksni,
ka zemkopības ministrijai vajadzēja aizsūtīt veselu
ierēdņu delegāciju un revidēt lietas apstākļus. Iz-
rādījās, ka nekas liels nav noticis. Ja tur patiešām
butu bijis tas, ko rakstīja krievu laikraksti, un kas
parādījās latviešu avizes, tad droši vien tik veikls
runātājs kā Korecka kungs, kurš prot dot tik asprā-
tīgus salīdzinājumus un tik gleznaini visu izpušķot,
bez šaubām būtu šodien iztēlojis šausmu krāsās šo
krievu apspiešanas politiku. Bet tā kā ne Korecka
kungs, ne Rudža kungs par šo savu braucienu un
tāpat par iegūtiem lauriem neko nepieminēja, tad, es
domāju, ka tā brēka, kas tika sacelta zemkopības
ministrijā, bij bez kaut kāda pamata. Tādēļ visi
pārmetumi par to nacionalistisko politiku, kuru it ka
vedot centrālā zemes ierīcības komiteja, neiztur kri-
tikas. Es piekrītu Lindiņa kungam, kurš teica, ka
pārāk maz mēs esam veduši nacionālo politiku. Pa-
skatīsimies, kungi, uz šo lietu no otras puses. Ne-
viens taču nenoliegs, ka Latvijas tauta sava laika,
sevišķi latgalieši, tika stipri pārtautoti un apspiesti.
Tanī laikā, kad no Pleskavas un Smoļenskas guber-
ņām sūtīja šurp kolonistus, mums pašiem nebūt ne-
bija zemes pārpilnība un latvieši simtiem un tūksto-
šiem gāja uz tālo Sibiriju. Sūtīja šurp ļaudis no gu-
berņām, kurās zemes platība bij lielāka, neka še, bet
latviešus un latgaliešus spieda no šejienes lauka.
To mūsu tauta nevar taču aizmirst, tas paliek tau-
tas atmiņā un ja mēs no centra nepabalstām nacio-
nālo lietu, tad uz vietām par to brīnās un prasa, kā-
pēc tas netiek darīts. Ja vienā otrā gadījuma, kā-
dā pagasta vai apriņķa komitejā ir noticis kaut kas
tam līdzīgs, par ko te runāja Koreckis un Bočagovs,

ttad tas jāuzskata ne par ko citu, kā par epizodisku
i gadījumu, kas izskaidrojams ar vēsturiskam atmi-
b ņām par bijušiem spaidiem un netaisnībām. Varbūt
iivienam otram pagasta vai apriņķu komitejas loceklim
Htas ir ķēries pie sirds un viņš vienā otrā gadījuma
? ir pārkāpis likumu cittautiešiem par ļaunu, savai

tautai par labu. Generalizēt šādus gadījumus, no-
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stādīt tos par kaut kādu nacionalistisku politiku, kas
būtu apkarojama, nav ne mazākā pamata. Kallistra-
tova kungam es vēl gribētu atgādināt, ka viņš nepa-
reizi saprot savu uzdevumu. Viņš vienmēr uzsver,
ka viņš esot zemnieku, sevišķi vecticībnieku aiz- .
stāvis, bet šodien savu runu viņš noturēja tikai
muižniekiem par labu. Viņš sūdzējās, ka nevienam
krievu muižniekam neatsavināmos muižu centrus
nedodot, bet neteica ne vārda par zemniekiem-vec-
ticībniekiem, par kuriem ari vajadzētu pagādāt un
padomāt, lai viņiem dotu kaut kur citur zemi. Bei-
dzot savu runu es gribētu pastrīpot visas Latgales
vēlēšanos un gaidīšanu, t. i. likumu par sādžu
sadalīšanu viensētās. Šis likuma projekts jau sen
ir ierosināts, jau trīs gadus viņš ceļo pa ministrijām
un mēs nevaram viņu sagaidīt. Savā laikā mēs grie-
žamies pie Holcmaņa kunga, kad viņš bija tieslietu
ministrs un lūdzām šo likumu pasteidzināt. Viņš ari
apsolījās,_bet kā parasti, solījumu piemirsa. Tad at-
kal griežamies pie Saeimas, lai Saeima uzdod ties-
lietu ministrijai noteiktā laikā šo likumu izstrādāt.
Šis likums patiesībā bija jau izstrādāts, zemkopības
ministrijas Latgales daļā pārbaudīts un vajadzēja ti-
kai juridiski nogludināt nu nodot Saeimai. Bet līdz
šim tas nav darīts, un man liekas, ka šeit ne tik
daudz vainojams zemkopības resors, lai gan viņam
vajadzēja pulēties, lai šis likums tiktu izstrādāts lai-
kā, bet vainīga visa Saema. Patiešām jūs, baltieši,
par maz piegriežat vērību latgaliešu vajadzībām.
Man uzkrīt tas, kad latgalieši sāk runāt par savām
vajadzībām, tad viens otrs no Saeimas deputātiem
pavelk pulksteni, paskatās un jautā, vai vēl daudz
latgalieši runas un cik ilgi Mums latgaliešiem šādi
jautājumi ir sāpīgi Varbūt ilgu laiku mēs gaidīsim
uz to, kad jus ar siltu sirdi un labāku gribu gribē-
siet sapfast latgaliešu intereses. Ar ko tas izskaidro-
jams, ka jau 3 gadus mēs gaidām sādžu sadalīšanas
likumu, kasvel nezinkad redzēs dienas gaismu.
Vai tad tiešam šis jautājums ir tik sarežģīts, ka viņu
nevar atrisināt Mums taču pastāv krievu laiku li-
kumi par sādžu sadalīšanu, ta saucamais «nojn^Kenie
o 3OMJieycTpo0c-nr)s".

^
Tas likums ir spēkā Latvijā

un ja viņš neatbilst mušu apstākļiem, tad tikai caur
to, ka tie orgāni, kas paredzēti Krievijas likumā,
neatronas starp mūsu iestādērm Man liekas, ka tur
nevajadzētu lielas juridiskas zināšanas un galvas lau-
zīšanas, lai tas jau esošās iestādes Latgales apgabalā
pieskaņotu Krievijas likumam par šņoru zemju ierīcī-
bu, grozot vienu otru pantu, varbūt tikai redakcio-
nelā ziņā. Patiešām man no šīs augstās vietas jāat-
gādina ir zemkopības resoram, ir visai Saeimai, var-
būt ari plašākai baltiešu sabiedrībai, cik brēcoša lieta,
cik ļoti svarīga un nopietna lieta ir sādžu sadalīšana
Latgalē. Noliksies liela netaisnība, ja izdalīs sādžas
tad, kad visi meži būs izcirsti un eksportēti, ne tikai
Latgalē, bet ari Kurzemē un Vidzemē, kad augs tikai
jaunie meži, kurus zemkopības resors nupat sāk sēt.
Tā ir brēcoša netaisnība pret latgaliešiem, kura savā
laikā atriebsies. Uz to jāgriež vislielākā uzmanība
visai baltiešu sabiedrībai. Latgale gaida likumu par
sādžu sadalīšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rozentā-
,lam.

%y' _ J^*'R°zent5ls (sociāldemokrāts): Es laikam esmu
j^pedējais runātājs, kāpēc negribu jūs ilgi uzkavēt un
fbjO ari neielaidīšos polemikā ar iepriekšējiem runātājiem.

Gribu zemkopības resora vadītāja uzmanību griezt
uz vienu diezgan svarīgu jautājumu, ja tikai tagad
nav jau par vēlu. Jautājums attiecas uz muižu dzī-
vojamām ēkām. Vispārējā aina ir tāda, ka šīsmuižu
dzīvojamās ēkas netiek apkoptas, vienalga, vai tas
piešķirtas jaunsaimniekiem,vai atstātas valsts rīcība,
vai iznomātas lielo kulturelo centru nomniekiem.

Viņu liktenis ir nosprausts tāds, ka viņām jāpazūd
no zemes virsus. Neviens par viņām negādā. Jaun-
saimnieki parasti dara tā, ka šo māju vienā galā ierī-
ko dzīvokļus un otrā ierīko kūtis. Līdz ar to mazi-
nās dzīvokļu skaits. Mēs zinām to vispārējo parādī-
bu, kāda novērojama uz laukiem un ko statistiskā
pārvalde ari ir konstatējusi: lauksaimnieki nepieņem
vairs tik lielā skaitā strādniekus uz gadu, vai uz pus-
gadu, bet mēģina iztikt ar dienas strādniekiem, se-
sonas strādniekiem. Šie dienas strādnieki rodas
galvenam kārtām no vaļiniekiem,kuriem ir grūti da-
būt dzīvokļus, pie tā paša saimnieka, kur strādā vie-
nu dienu vai nedēļu. Līdz šimvaļinieki varēja atrast
dzīvokļus muižu dzīvojamās ēkās, kuras nebij pie-
šķirtas jaunsaimniekiem un kurās valsts varēja vi-
ņiem iznomāt dzīvokļus; bet ja ēkas netiek pietiekoši
uzlabotas, tās ar katru gadu tuvojas iznīcībai un draud
aiziet bojā. Tad zūd cerība dabūt bezzemniekiem
dzīvokli. Tāpēc man gribas griezt zemkopības re-
sora vadītāja uzmanību uz šo un norādīt, lai glābj,
kas vēl ir glābjams, lai laukstrādnieki, kuriem nav
iespējams dabūt dzīvokli saimnieku mājās, vismaz
tur varētu dabūt dzīvokli. Ja jaunsaimniekinevarētu
šīs dzīvojamās ēkas izlietot tāpēc, ka tās ir par lie-
lām un neizmantojamām, tad lai tās valsts paturētu
savā rīcībā priekš bezzemniekiem un ņemtu nomas
tik daudz, ka būtu iespējams izdarīt tekošos remon-
tus un ēkas varētu uzturēt kārtībā. Tādā kārtā va-
rētu zināmos apvidos nodibināties strādnieku kolo-
nijas, kur šie bezzemnieki varētu nomesties.

Tad par kulturelo centru nomnieku rīcību. Man
ir jāaizrāda zemkopības ministrijai uz vienu spilgtu
piemēru, kas notiek Vārmas muižā Kuldīgas apriņķī.
Varmas pili pagasts bij pieprasījis, ja nemaldos, 1921.
gadā, lai to piešķirtu viņam skolas vajadzībām. Pa-
gastā skola ir ļoti bēdīgās telpās un atrodas ļoti ne-
ciešamā stāvoklī. Sen bij vajadzīgs ierīkot 6 klasīgu
pamatskolu. Bet aiz dažu pagasta atbildīgu darbi-
nieku nolaidības šis pieprasījums nav nonācis laikā
līdz centrālai zemes ierīcības komitejai, arvienu šī
lieta ir novilcinājusies. Galu galā centrālā zemes ie-
rīcības komiteja ir iznomājusi šo Vārmas muižas
centru uz 12 gadiem kādam lielnomniekam; Vārmas
muižā viņam ir piešķirtas lietošanā 3 dzīvojamās
ēkas un Vārmas muižas pils. Protama lieta, ka ar
tik daudz dzīvojamām ēkām viņam nav ko iesākt, jo
centrs nav tik liels un neprasa tik daudz strādnieku,
ka visas dzīvojamās ēkas varētu aizņemt. Tāpēc
nomnieks Vārmas muižas pilī ievietojis savas zosis
un kazas, kā to aprāda pagasta sabiedrības pilnva-'
rotais savā ziņojumā zemkopības ministrijai un valsts
kontrolei. Varētu jau teikt, ka zozs nav vis vienkāršs
putns, tāpat kaza ir diezgan dižciltīgs lops. Tomēr
pareizāki būtu, japilī mitinātos nevis lopi, bet šo ēku
labāk piešķirto pagasta sabiedrībai, lai tā tur ierī-
kotu skolu, lai tie bērni, kuriem nepieciešama skolas
izglītība un tagad Vārmas pagastā paliek lielā skaitā
ārpus skolas, varētu iet skolā. Mēs ceram, ka.zem-
kopības ministrija šim faktam piegriezīs vajadzīgo
vērību, lai Vārmas muižas centra nomnieks, tā kā
viņš nepilda līguma noteikumus, kādus parakstījis
pie centra iznomāšanas, atkāptos no pils un nodotu
to pagasta rīcībā, lai varētu ierīkot tur Skolu.

Tad gribu aizrādīt augstam namam,ka daudz kas
tiek darīts gan jaunsaimnieku interesēs, bet miaz rū-
pējas par strādnieku interesēm. Tie ir tie, kuri vis-
mazāk vai pat neko nav guvuši no agrārās refor-
mas. Pēdējā laikā, kad Latvijas arodu biedrību cen-
tralbirojs pieprasīja vienu vasarnīcu Rīgas jūrmalā,
lai varētu tur ierīkot strādnieku atpūtas namu, tad
centrālā zemes ierīcības komiteja šim pieprasījumam
nenāca pretim. No centralbiroja pieprasītās vasar-



695 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 20. s ē d e 1924. gada 30. maijā. 696
— 1

nīcas viņa piešķīra dažādām augsti stāvošam amata
personām vai lauku māju īpašniekiem, kuriem jau ta
ir īpašums un nav vajadzība pēc vasarnīcas, bet cen-
tralbiroja pieprasījumu aiz dažādiem iemesliem no-
raidīja. Ari šinī ziņā zemkopības resoram vajadzētu
ievērot vairāk strādnieku intereses un centralbiroja
dibināto prasību. Attiecībā uz šiem no manis nora-
dītiem faktiem es iesniedzu tādu priekšlikumu: Saei-
ma nolemj: «Uzdot valdībai gādāt par jaunsaimnie-
kiem nevajadzīgo un nepiemēroto valsts zemes fonda
dzīvojamo ēku pasargāšanu no bojā iešanas un uz-
turēšanu apdzīvojamā stāvoklī vai nu paturot tas
valsts rīcībā vai piešķirot vietējām pašvaldībām."
Tikai tādā ceļā būs iespējams atvieglināt bezzem-
nieku stāvokli un apmierināt pagastu pašvaldību va-
jadzības kulturelo pasākumu ierīkošanas un sociā-
lās apgādības ziņā. Beidzot vēl gribētos atgriezties
pie Alberinga kunga runas. Alberinga kungs šeit
uzstājās kā vienīgais patentētais lauksaimnieku
priekšstāvis un teica, ka tā frakcija, no kuras viņš
nākot, esot tīra lauksaimnieku frakcija. Te jau starp-
saucienos aizrādīja, ka šis apgalvojums ir stipri pār-
spīlēts, ka ari tanī frakcijā, no kuras nāk Alberinga
kungs, ir tādi locekļi, kuri ar lauksaimniecību neno-
darbojas. Bet protams, var atstāt Alberingam to
prieku palielīties. Tālāk Alberinga kungs apgalvoja,
ka būvniecības kreditu likums ir izstrādāts tāds, kas
vecsaimniekiem nav bijis pieņemams. Te nu atkal ir
pierādījums,ka vecsaimniekiem ir pieņemami tikai tie
likumi, kuros runa iet par jaunsaimniekiem, ja tie nāk
oar labu ari vecsaimniekiem. Tāpēc ari notika tas.
ka Alberinga kungs palīdzēja šo būvniecības kredita
likumu izgāzt cauri agrarpolitikas komisijā. Ja šinī
likumprojektā būtu paredzēts kāds atvieglinājums ari
vecsaimniekiem,tad Alberinga kungs būto nobalso-
jis ar abām rokam par šo projektu. Tad vēl Albe-'
ringa kungs runāja par ārzemnieku muižām, ka tās
gribot izpirkt un ārzemniekiem samaksāt atlīdzību,
bet Latvijas pavalstniekiem ne. Doma par ārzem-
nieku muižām nav radusies tikai tagad; viņa pa-
stāv jau sen. Pēc tā projekta, kurš tika apspriests
1922. gada, ja nemaldos jūnija un jūlija mēnešos
Satversmes Sapulce, bija paredzēts, ka bez tās atlī-
dzības, kuru muižniekiem maksās uz atlīdzības liku-
ma pamata Latvijā, bija vēl viens noteikums, kurš
skanēja tā: «Norēķināšanās kārtību ar ārzemju pa-
valstniekiem nosaka ministru kabinets. Ministru
kabinetam tiesība uz brīva līguma pamata atpirkt
ārzemnieku īpašumus." Tā tad šisnoteikums liecina,
ka toreiz zemnieku savienībai bija savi slepeni no-
lūki nemaksāt ārzemniekiem tādu atlīdzību, kādu no-
saka Latvijas likums, bet vienoties uz brīva līguma
pamata. Tāpat likumā par atlīdzības nokārtošanu,
kuru izstrādāja Saeimas agrarkomisija un kurš gan
nenonaca Saeimas apspriešanā, ari tur bija pare-
dzēts noteikums, ka norēķināšanos ar ārzemniekiem
izdara ministru kabinets, domājams atkal uz brīva
līguma pamata. Tā tad tas pārmetums, kuru izteica
Alberinga kungs pret Saeimas lēmumu, krīt galvenā
kārtā uz viņa paša frakciju, jo tas arvien ir bijis ie-
tverts viņa paša frakcijas tik sirsnīgi aizstāvētos at-
līdzības likumprojektos.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Runātāju saraksts
ir izsmelts. Vārdu vairāk neviens nevēlas? Deba-
tes pie zemkopības ministrijas budžeta nobeigtas.
Vardu personīgā lietā uz laiku ne ilgāk par 5 minū-
tēm dabū vēl Koreckis. Vārds Koreckim.

P. Koreckis (krievu tautas partija, runā krie-
viski, — paziņo, ka viņam nav piešķirta sveša mui-
ža, bet viņa paša muiža; pastiprinādams savus vār-
dus, rāda muižas fotogrāfiju un dokumentus).

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie zemkopības
ministrijas budžeta ir iesniegtas vairākas pārejas for-

mulas. Šīs pārejas formulas izlemjamas pec visa
budžeta caurskatīšanas un tagad nenāk nobalsošana.
Tagad iesniegti 3 priekšlikumi resp. pārlabojumi pie
zemkopības ministrijas kārtējo izdevumu budžeta.
Celmiņa priekšlikums, kurš skan:

„Saeima nolemj: X. daļā I. vietā strīpot vārdus: «Zem-
kopības departaments" liekot to vietā vārdus: „Lauksaim-
niecības departaments" un „Zemju departaments", un uzdot
budžeta komisijai attiecīgi sadalīt X. dalās I. vietas budžeta
posteņus starp lauksaimniecības un zemju departamentiem."

Otrs priekšlikums no Franča Trasuna, Arveda
Kalniņa un Jezupa Rubuļa:

«Budžeta ārkārtējos izdevumus papildināt ar jaunu 389.
tekošu numuru: mašinu koplietošanas punktu ienkošanai _ — 60
tūkstoši latu; par tādu pat sumu pavairot kārtējo ieņēmumu
143. tekošo numuru."

Šis priekšlikums nāk izlemjams pie ārkārtējo iz-
devumu budžeta caurskatīšanas.

Tad Mazvērsīša priekšlikums:
„Lūdzu pieņemt sekošu priekšlikumu: „papildināt zemko-

pības ministrijas kārtējā budžeta tekošā numurā 245. § 16.,
ņemot līdzekļus no kārtējiem ieņēmumiem tekošā numurā 143,
to par 44.000 latiem palielinot, 2 vidējam lauksaimniecības
skolām (Jelgavā un Priekuļos) mācības līdzekļiem un koman-
dējumiem katrai 5000 latu, kopā 10.000 latu; 34 zemākām lauk-
saimniecības un speciālo nozaru skolām tiem pašiem mērķiem
katrai 1000 latu, kopā 34.000 latu; pavisam 44.000 latu."

Par šiem diviem priekšlikumiem, kuri tagad nāk
nobalsojami pie kārtējo izdevumu budžeta lūdzu re-
ferentu dot atsauksmi, tāpat ari par pašu kārtējo iz-
devumu daļu. Vārds referentam.

Referents J.Vesmanis: Visās tanīs runās, kuras
te 5 sēžu laikā ir runātas no šī katedra, jāsaka, ir bijis
ļoti maz tāda, kam ir kaut kāds, kaut ari attāls sakars
ar pašu budžetu. Tamdēļ ari man uz visām šīm ru-
nām maz būs ko atbildēt. ' To ir darījis jau resora
vadītājs. Izņēmums varbūt būtu Celmiņa kunga ru-
na, kas ir uzskatāma par viņa gadskārtējo uzbruku-
mu budžeta komisijai ar visiem tiem pareiziem un ne-
pareiziem datiem, ar kādiem Celmiņa kungs šekatru
gadu uzstājās. Varbūt, būtu lieki atbildēt uz Celmi-
ņa kunga runu, jo tas jau ir darīts pagājušā gadā un
citos gadījumos, ja nebūtu mans pienākums, kā bu-
džeta komisijas priekšstāvim, aizstāvēt budžeta ko-
misiju no nepelnītiem pārmetumiem un uzbrukumiem.
Pēc Celmiņa kunga ieskata budžeta komisija ir viena
no tām komisijām,kurā katra frakcija ir sūtījusi savus
vislielākos neprašas budžeta lietās un cilvēkus, kuri
itin neko nezin no reālās dzīves prasībām. Ja tas
tiešām tā būtu, tad varētu izteikt izbrīnīšanos par to,
ka zemnieku savienība nav sūtījusi budžeta komisijā
savu lielāko speciālistu budžeta lietās, Celmiņa kun-
gu, bet ir sūtījusi citus, tādus pat neprašas, kādus ir
sūtījušas citas frakcijas. Es domāju, ka tāds apgal-
vojums, runājot Celmiņa kunga paša vārdiem, ir au-
šība no viņa puses. Viņš saka, ka budžeta komisijas
darbs esot viena vienīga aušība. Kāda nu ir tā au-
šība? Vispirms budžeta komisija esot likvidējusi
skolu departamentu. Ja Celmiņa kungam būtu bijis
daudz maz vairāk cienības pret budžeta komisiju, tik
daudz cienības, ka viņš būtu uzklausījies budžeta ko-
misijas referentu, tad viņam būtu zināms, ka budže-
ta komisija irjzteikusiespret sociāldemokrātu priekš-
likumu pārvērst skolu departamentu par skolu virs-
valdi. Tik tālu no formelās puses ņemot šis Celmiņa
kunga apgalvojums mīksti izsakoties, ir bijis diezgan
aušīgs apgalvojums. Bet runājot pēc būtības, jā-
jautā, vai tad, kad mēs vienu iestādi pārvedam no ze-
mākas kategorijas augstākā, pārvēršam no departa-
menta par virsvaldi, mēs šo iestādi likvidējam? Sa-
cīsim — jaCelmiņa kungu no virsleitnanta paaugsti-
nātu par kapitanu, vai tad tā būtu Celmiņa kunga lik-
vidēšana? Es domāju taču nē. Tā tad ari pēc bū-
tības ņemot, man jāsaka, ka Celmiņa kunga apgal-
vojums neiztur nekādu kritiku.
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Tālāk viņš teica, ka lauksaimniecības departa-
ments esot ticis likvidēts budžeta komisija. Man uz
to jāsaka, neatkārtojot visu to, kas ir no vairākiem
runātājiem šeit ticis pastrīpots, ka lauksaimniecības
departaments nav likvidets,_bet viņš gan ir apvienots
ar zemju departamentu. Talak Celmiņa kungs izsa-
kās, ka budžeta komisijas darbība neesot nekāda no-
teikta plāna. Es gribu jautāt Celmiņa kungam, kur
mūsu saimnieciskā dzīve ir kaut kāds plāns? Vai
saimnieciskā plāna izstrādāšana ir parlamenta, vai
parlamenta komisijas uzdevums? Man jāsaka, ka tas
ir valdības uzdevums — izstrādāt saimniecisko plānu,
Es gribu jautāt Celmiņa kungam, vai ta valdība, kura
viņš vairākus gadus piedalījies un kur noteicošais
vārds piederēja viņa frakcijai, vai ta ir parūpējusies
par to, lai mums būtu saimniecisks plāns. Viņa_ par
to nav parūpējusies un tāpēc mums ari bija jāpie-
dzīvo visi tie bēdīgie gadījumi mūsu saimnieciskā
dzīvē, kā piem. sapuvušās Norvēģijas siļķes, neeso-
šie Amerikas vagoni un lokomotīves. Tad, kad es
nācu no šī katedra ar priekšlikumu uzdot valdībai iz-
strādāt saimniecisko plānu, tad Celmiņa kungs kopa
ar savu frakciju bija tas, kas balsoja pret manu
priekšlikumu. Kā nu var nākt tagad un prasīt, lai
budžeta komisijai būtu saimniecisks plāns. Tagadējā
valdība gan pēc tam,kad es nācu ar šo priekšlikumu
no šī katedra, nodarbojās ar saimnieciska plāna iz-
strādāšanu, un man jākonstatē, cik talues ar šo jau-
tājumu esmu iepazinies,ka valdība sava darba ir jau
guvusi ļoti redzamus rezultātus, un es nešaubos, ka
visdrīzākā laikā mums jau būs iespējams kaut cik
vispārējs pārskats par mūsu saimnieciskās dzīves iz-
veidošanu turpmākos gados. Tas nu būtu par saim-
niecisko plānu.

Tālāk Celmiņa kungs apgalvoja, ka budžeta ko-
misijas darbā neesot nekādas sistēmas. Uz to man
jāsaka Celmiņa kungam,ka sistēma ir budžeta komi-
sijas darbā un šī sistēma ir tāda: samazināt kur vien
iespējams neproduktivos izdevumus, lai tādā kārta
rastu līdzekļus produktīviem izdevumiem. Taisni pa-
teicoties šai sistēmai ir iznācis tas, ka budžeta komi-
sija ir apvienojusi divus zemkopības ministrijas de-
partamentus, par kuriem šeit ir tik daudz šķēpu
lauzti. Budžeta komisija bija tajos ieskatos,ka vaja-
dzīgs pamazināt iestāžu skaitu, lai nebūtu iestādes,
kuras dara paralēlu darbu, un attiecība uz šiem di-
viem zemkopības ministrijas departamentiem, uz
lauksaimniecības departamentu un zemju departa-
mentu, budžetakomisijai ir vairākkārt nācies konsta-
tēt šādu paralēlu darbību. Tamdēļ budžeta komi-
sija, turēdamās pie savas sistēmas, atrada par vaja-
dzīgu šos divus departamentus apvienot. Tie, kas
šinī ziņā izsacīja budžeta komisijai pārmetumu, iz-
teica ieskatus, ka tāda apvienošana esot bijusi iespē-
jamaari vēlāk un ka budžeta komisija pārak pastei-
gusēs ar šo jautājumu. Es nezinu, cik tāds argu-
ments pamatots, bet zinu gan, ka parasti budžeta
komisijā, kad iet runa par štatu samazināšanu vienā
vai otrā iestādē, vai par kādas iestādes likvidēšanu,
mēs dzirdam to, ka viņa ganlikvidējama vai štati sa-
mazināmi,ka tā lieta nepieciešama varbūt vēlāk, bet
mēs taču vēl dzīvojam vispāri pārejas laikmeta,
mums vēl ārkārtēji apstākļi un tamdēļ vēl_ vajadzīgs
ir to ierēdņu skaitu, ir tās iestādes paturēt pie dzī-
vības. Rezultātā mēs redzam to, ka gandrīz nevienā
resorā netiek labprātīgi ierēdņu skaits samazināts,
bet visur mēs redzam ierēdņu skaitu palielinām. Sa-
kiet, ko šinī gadījumā darīt budžeta komisijai. Bez
šaubām budžeta komisijai neatliekas neko citu darīt,
kā izlietot savu varu un iestāties par iespējamu ie-
stāžu samazināšanu un tā mēģināt rast tos ietaupī-
jumus, kādi pēc viņas ieskatiem nepieciešami.

Celmiņa kungs tālāk aizrāda, ka šinī gadā esot
novērojama it kā ļoti nevēlama parādība, pat kaitīga
parādība tā, ka agrākos gados esot atvērtas gandrīz
katru gadu 6 vai 7 lauksaimniecības skolas, bet teko-
šā gadā esot tikai viena lauksaimniecības skola pare-
dzēta. Es tikpat labi Celmiņa kungam varu jautāt,vai
tādā gadījumā, kad mums pirmā valsts pastāvēšanas
gadā nodibināta viena universitāte, turpmāk katru ga-
du ari jānodibina viena jauna universitāte. (Sauciens
pa labi: «Katrā pagastā vienu skolu!") Kas attiecas
uz vidusskolām un vispārizglītojošām skolām un ari
uz lauksaimniecības skolām, tad itin dabīgi, ka reiz
viņu dibināšanai jānobeidzas, bet gan drīzāk mēs va-
rētu piekrist Mazvērsīšakunga ieskatam,ka jāmēģina
mūsu lauksaimniecības skolas labāki nostādīt, nav
jārūpējas tik daudz par jaunām skolām, bet gan vai-
rāk jārūpējas par jau esošām skolām, ka viņas lai
tiktu labāki nostādītas. Par tagadējām skolām mūsu
budžeta komisijai ir ienākuši vairāki ziņojumi, ka
lauksaimniecības skolās piem. Latgalē nav skolnieku,
tur ir tik mazs skolnieku skaits dažās skolās, ka vie-
na skolnieka uzturēšana valstij izmaksā nesamērīgi
dārgāki, nekā viena studenta uzturēšana,augstskolā.
Ta tad runāt par spēju lauksaimniecības skolu pa-
vairošanu ir nepamatoti.

Tad, kās zīmējas uz augu aizsardzības institūta
un tāpat mašinu izmēģināšanas stacijas pārņemšanu
valsts zināšanā no centralbiedrības, tad budžeta ko-
misija bij tais ieskatos, ka tās abas ir tik svarīgas ie-
stādes, ar tik lielu valstisku nozīmi, ka viņas atstāt
kādas privatorganizacijas rokās, nav lietderīgi. At-
rada, ka viņas vajadzētu nostādīt tādā vietā, kur vi-
ņas visvairāk kalpoj/isas valsts interesēm, bet ne
viena rajona interesei^

kā tas ir ar mašinu izmēģi-
nāšanas staciju Priekulē. Protams, ka valstij nebūtu
nekāda pamata, nebūtu nekādas tiesības uzstāties par
tādu iestāžu pārņemšanu valsts pārziņā, ja šīs iestā-
des neprasītu no valsts nekādus līdzekļus, nekādus
pabalstus. Bet ja valstij ir jādod līdzekli, tad neva-
rētu celt iebildumus pret to, ka valsts ari no savas
puses pie šo iestāžu darbības grib savu vārdu līdzi
runāt

Tālāk te no Jezupa Rubuļa kunga ari nāca daži
pārmetumi budžeta komisijai, pirmkārt, attiecībā uz
būvniecības kreditu apgriešanu uz laukiem. Es do-
māju, Jezupam Rubuļa kungam ir loti labi pazīstami
visi tie nenormālie apstākli, kādi ir novērojami acu-
mirklī lauku būvniecības lietā. Pret pabalsta vei-
diem, kādi ir līdz šimtikuši izsniegti lauku būvniecī-
bas vajadzībām, ir tikuši celti iebildumi ne tikai no
budžeta komisijas, bet ari no šī katedra mēs esam
dzirdējuši norādījumus, katas, kā pabalsti ir izsniegti
ir nepielaižama lieta. Kā pierādījums, ka šī lauk-
saimniecības būvniecības lieta ir ļoti sarežģīta, var
noderēt tas, ka agrarlietu komisija, kuras uzdevums
ir interesēties paršīm lietām, likumprojektu, kurš at-
tiecas uz lauku būvniecības regulēšanu un nokārto-
šanu, ir noraidījusi. Es negribu apgalvot, ka agrar-
lietu komisija nav gribējusi piegriezt pietiekoši vērī-
bas lauku būvniecības jautājumiem, bet es gribu tikai
teikt, ka šī būvniecības lieta ir ārkārtīgi sarežģīta un
grūta lieta. Patlaban _ šis jautājums ir ticis skatīts
cauri budžeta komisijā, tai budžeta komisijā, pret
kuru Celmiņa kungs tikai zin izsacīt pārmetumus.
Budžeta komisija ir tomēr atradusi izeju no šī jautā-
juma un es ceru, ka jau šai sesijā mēs nāksim ar šo
priekšlikumu augstā namā un augstais nams budžeta
komisijas ieskatus atradīs, varbūt, par izdevīgiem un
vismaz apmierinošiem, un šo lauku būvniecības jau-
tājumu tad ari nokārtos. Šinī ziņā budžeta komisija
nekādā ziņā nav izpelnījušās pārmetumus, bet atzi-
nību, jo budžeta komisija ir tā, kura atrada atrisinā-
jumu šim jautājumam. Citas Saeimas komisijas, kā
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piemēram agrarlietu komisija, šo jautājumu no-g
raidīja.

Tālāk no Rubuļa un citiem Latgales deputātiem!
ir tikuši taisīti pārmetumi, ka lauksaimniecības pa-ļi
balstu lietā netiekot ievērota vienlīdzība starp Latgalin,
un citiem Latvijas novadiem. Piemēram, esot ne-JJ
vienlīdzība kursu un mašinu koplietošanas

^
sadali-»

šanā, jo tādu punktu Latgalē esot mazāk ka_ pārejā
Latvijā. Es negribu noliegt, ka tas tiešam ta ir un, p
bez šaubām, tas tā ir. Bet man jāsaka, ka mums irļJ
sabiedriskā agronomiskā palīdzība un tas nozīme,
ka pie agronomisko pabalstu saņemšanas no valsts
vispirmā kārtā vajadzīga vietējā iniciative. Valsts
var nākt tikai tur pretim, sevišķi budžeta komisija, %
kur ir pieprasījums. Kur pieprasījuma nav, tur nav i
iespējams līdzekļus dot. Tāpēc ievērojot to, ka šīsļj
iniciatives Ir vairāk pārējos Latvijas novados, ka i
Latgalē, iznāk, ka Latgale nesaņem to, kas viņai pec ļ
taisnības pienākas. Nekādā ziņā nevar uzskatīt to,lj?
kā nelabvēlību pret Latgales vajadzībām. Budžeta 1
komisija arvien izrādījusi lielāko pretimnākšanu šim
Latvijas novadam, kas attīstībā palicis iepakaļ pārē- i
jai Latvijai, Bet lieta tā, ka Latgalē trūkst vietējās I
iniciatives un tāpēc viņa nesaņem to, ko viņa pie ci-1
tiem apstākļiem saņemtu.

Pārejot pie tiem iesniegumiem, kādi ir man 1
priekšā, vispirms šeit ir Celmiņa kunga iesniegums: JX. daļā 1. vietā strīpot vārdus «zemkopības depar-1
taments", liekot tā vietā vārdus «lauksaimniecības
departaments" un «zemju departaments". Uzdot 1
budžeta komisijai attiecīgi sadalīt X. daļas 1. vietas '
budžeta posteņus starp laukaimniecības un zemju
departamentiem." Šeit man jāaizrāda, ka budžeta 4
komisija šajā jautājumā ir savu lēmumu taisījusi, jo
tas taisni ir budžeta komisijas lēmums — apvienot
šos divus departamentus, un budžeta komisija nav t
atradusi par vajadzīgu šo savu lēmumu revidēt vai
grozīt. Tāpēc budžeta komisijas vārdā man ir jā- i
izsakās pret šo Celmiņa kunga priekšlikumu. Tālāk ļ
ir priekšlikums no Mazvērsīša kunga: «Papildināt i
zemkopības ministrijas kārtējā budžeta tekošo nu- i
mūru 245. § 16., ņemot līdzekļus no kārtējiem ieņē-
mumiem tekošais numurs 143. palielinot par 44.UO0
latiem, to 2 vidējām lauksaimniecības skolām (Jel-1
gavā un Priekuļos) mācības līdzekļiem un komandē- ļ
jumiemkatrai 5000 latu, kopā 10.000 latu, 34 zemākām i
lauksaimniecības un speciālo nozaru skolām tiem pa-3
šiem mērķiem katrai 1000 latu, kopā 34.000 latu, pa- ļ
visam 44.000 latu." Zīmējoties uz skblu pabalstīšanu, ļ
kā vispārīgi uz pabalstiem, budžeta komisija turējās ļ
pie tiem ieskatiem, ka pabalsti izsniedzami no valsts j
kā pirmais ierosinājums, bet ka pabalsti pašipar sevi j
uzskatāmi kā nenormāla parādība; ka pabalstu vietā, I
ja valsts vispār grib nākt ar līdzekļiem palīgā priva-"
tām organizācijām, ir jāstājas kreditiem. Pirmajos
mūsu pastāvēšanas gados, kad mums vēl kredita ,
jautājums bija pavisam nenoorganizēts, tad ari valstij ?
nācās privātām organizācijām, kuras nodarbojās ar -
lauksaimniecības kultūras jautājumiem, izsniegt pa- '
balstus. Tagad kredita jautājums ir pietiekoši labili
nostādīts; mums ir savas speciālas kredītiestādes — ļ

, ir zemes banka, kas nodarbojas ar lauksaimnieku ļ
kreditēšanu; tāpat mūsu valsts centralbanka —'
Latvijas banka ir lielas sumas izsniegusi lauksaim- >
nieku vajadzībām. Mēs ar katru dienu ieejam nor-'
malākos apstākļos, kādēļ tāda pārejas laika parādī-ļ
ba, kā pabalstu izsniegšana dažādiem lauksaimniecī4
bas pasākumiem, tagad ir izbeidzama. Aiz šī ie-ļ
mesla ari budžeta komisija vispārīgi ir samazinājusi|
pabalstu sumas, bet toties it stiprā mērā, kā te tas irļj
ticis konstatēts, apmērām par 5 miljoni latu palielina-!
jusi aizdevumu sumas. Kas zīmējas uz lauksaimnie-
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|

|

|

|

|

!
|
|

|

|

|

\

ļ čības skolu pabalstīšanu ar mācības līdzekļiem, tad
?budžeta komisija, kā es jau sacīju, ir turējusies pie ie-
Iskata, sniegt pirmo ierosinājumu, likt pirmos pamatus
ļjļmācības līdzekļu birojam. Tādēļ budžeta komisija
«katrai jaunnodibinātai skolai ari neliedza šos pabal-
«stus mācības līdzekļu pirmiegādei. Bet kas zīmējas
(ļuz turpmāko mācības līdzekļu sastāva paplašināšanu,
i tad pēc budžeta komisijas ieskatiem šo darbu vaja-
i dzētu veikt pašām tām privātām organizācijām, kas

lauksaimniecības skolas uztur. Tāds ir bijis prin-
1cipielais viedoklis, no kura izejot, budžeta komisija
ļ jau pastāvošām lauksaimniecības skolām pabalstus
[ mācības līdzekļu paplašināšanai ir strīpojusi. Še
ļ varētu būt vienīgi runa par to, ka šī principa izveša-
1na dzīvē šogad varbūt ir bijusi drusku par agru, jo
S jāatzīst gan tas — tanī ziņā man jāpiekrīt Mazvēr-
I siša kungam — ka mācības līdzekļu un vispārīgi ap-
gādāšanasziņā mūsu lauksaimniecības skolas vēl pa-
Iļgaidām ir nostādītas diezgan trūcīgi. Tādēļ, ari pil-
fc'nīgi piekrītot šeit budžeta komisijas viedoklim, es
f varbūt personīgi gan izteiktos par to, ka ievērojot to,
I ka mums tagad budžetu ir izdevies sabalansēt pie
{labvēlīgākiem apstākļiem, nekā tas bija paredzams
ftoreiz, kad mēs šos kreditus strīpojām, ka varbūt
I būtu iespējams šos kreditus lauksaimniecības sko-
\\ 1ām ari atjaunot. Bet budžeta komisija šai jautājumā

ir izsacījusēs noraidoši. Tādēļ, kā budžeta komisijas
I referents, es varu tikai izsacīties pret to priekš-
,: likumu.
k Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
f\pārlabojumi pie X. daļas. Pirmais ir Celmiņa par-
1labojums. Es to vēlreiz nolasīšu. Celmiņš liek
īpriekšā:

„Saeima nolemj X. daļā I. vietā strīpot vārdus „zemkopī-
f, bas departaments" liekot to vietā vārdus ..lauksaimniecības
j departaments" un „zemju departaments" un uzdot budžeta
i komisijai attiecīgi sadalīt X. dalās I. vietas budžeta posteņus

starp lauksaimniecības un zemju departamentiem."
I Referents izsakās pret Celmiņa priekšlikumu. Lie-
I ku Celmiņa priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
I celties tos, kas ir par Celmiņa priekšlikumu. Ta-
1 gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Celmiņa priekš-
1 likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
I balsošanas. Tādu nav. Balsošanas iznākums: par
I Celmiņa priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to no-
ļ dotas 44 balsis, atturējies nav neviens. Celmiņa
I priekšlikums atraidīts. (Jautrība pa kreisi.) Tālāk
I nāk nobalsošanā Mazvērsīša priekšlikums, kurš skan
I sekosi:

„Lūdzu pieņemt sekošu priekšlikumu: papildināt zemko-
I pības ministrijas kārtējo izdevumu budžetu tek. Nr. 245. § 16,
I ņemot līdzekļus no kārtējiem ieņēmumiem, tek. Nr. 143., to par ?
I 44.000 latiem palielinot, 2 vidējām lauksaimniecības skolām
I (Jelgavā un Priekuļos) mācības līdzekļiem un komandējumiem,
I katrai 5.000 latu, kopā 10.000 latu; 34 zemākām lauksaimnie-
I čības un speciālo nozaru skolām tiem pašiem mērķiem, katrai
f 1.000 latu, kopā 34.000 latu; pavisam kopā 44.000 latu."

Referents izsakās ari pret šo priekšlikumu. Lie-
Jku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
«1kas ir par Mazvērsīša priekšlikumu. Tagad lūdzu
?? pacelties tos, kas ir pret Mazvērsīša priekšlikumu.
jJļļ'Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
I šanas.Balsošanas iznākums: par Mazvērsīša priekš-
I likumu nodotas 48 balsis, pret to nodotas 30 balsis,

atturējušies 9. Priekšlikums pieņemts. Iesniegts ar
ļ?J vajadzīgo skaitu parakstu priekšlikums:
Jfi. „Liekam priekša izdevuma budžeta X. daļas — zemkopī-
Jn.bas ministrija — nobalsošanu izdarīt aizklāti."

Parakstījuši Klīve, Pauļuks, Meierovics, Gold-
I manis, Celmiņš, Gailītis, Sīmanis, Ulmanis, Siece-

rieks, Purgals, Sainis, Briedis, Grantskalns. Saska-
Sļņā ar kārtības rulli balsošana par X. daļu notiks aiz-
gklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Nobalsošanā nāk kār-
Stējo izdevumu X. daļa pārlabotā veidā. Tos depu-

tātus, kas vēlas izteikties par šīs dalās pieņemšanu,
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lūdzu rakstīt uz zīmītēm „par"; tos, kas vēlas bal-
sot pret šīs daļas pieņemšanu, lūdzu rakstīt uz zī-
mītēm «pret" un tos, kas atturas, lūdzu rakstīt uz
zīmītēm «atturos". Vai visi deputāti būtu saņēmuši
zīmītes? Vai zīmītes būtu izpildītas? Lūdzu ievākt.
Vai visi būtu nodevuši zīmītes? Pa balsu skaitīša-
nas laiku prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 1U
stundu. Iebildumu nav? Pārtraukums uzU_stundu.

(Pārtraukums no pīkst. 8.55 līdz 9.08 vakara.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.

Balsošanas iznākums: par X. daļas pieņemšanu
nodotas 52 balsis, pret to 37, atturējušies 3._ X. daļa
pieņemta. Mēs atgriežamies tagad pie kārtējo iz-
devumu IX. daļas, kuras caurskatīšanu atlikām līdz
finansu ministra pārbraukšanai no Kaunas konferen-
ces. IX. daļa - Finansu ministrija. Kārtējie izde-
vumi. — . ... - ~"|
(Tek. vieta § Kārtēji izdevumi. Suma

\ Nr. latos.
XI. daļa.

Finansu ministrija.
I Kredita departaments.

190 1 Departamenta personāla algas . . 263.727.—
191 2 Citi pārvaldes izdevumi 23.992.—
192 3 Nekustamu īpašumu uzturēšana . . 27.804.—
193 4 Piemaksa žurnālu „Ekonomists" un

„The Latvian Economist" izdošanai 8.000.—
194 5 Nepareizi iemaksāto valsts ieņēmumu

atmaksas . . , 350.000.—
195 6 Kooperācijas veicināšana 74.000.—

Kopā par I. vietu 747.523.—
II Tiešonodokļudepartaments.

196 ' 1 Departamenta personāla algas . . 247.489.—
197 2 Departamenta citi pārvaldes izdevumi 68.190.—
198 3 Inspekciju personāla algas .... 437.729.—
199 4 Inspekciju citi pārvaldes izdevumi . 33.786 —
200 5 SpeciaH spieduma darbi 52.000.—
201 6 Galvenās lauku nekustamu īpašumu

nodokļu komisijas izdevumi . . . 14.007.—

Kopā par II. vietu 853.201.—
III Netiešo nodokļu

departaments.
202 1 Departamenta personāla algas . . 70.054.—
203 2 Departamenta citi pārvaldes izdevumi 9.160.—?
204 3 Akciju valžu personāla algas . . . 314.820.—
205 4 Akcižu valžu citi pārvaldes izdevumi 35.162.—
206 5 Operativi izdevumi 153.500.—
207 6 Piemaksa Kultūras fondam .... 200.000—

Kopā 782.696.—

Spirta monopola pārvalde.
208 7 ' Pārvaldes personāla algas . . . 25.268.—
209 8 Pārvaldes citi izdevumi .... 1.572.—
210 9 Būvju ierīkošana un uzturēšana . 69.943.—
211 10 Spirta noliktavu personāla algas . 64.326.—
212 11 Spirta noliktavu citi pārvaldes iz-

devumi 16.981 —
213 12 Atlīdzība par spirta pārdošanu pri-

vātos veikalos ........ 2.400.123.—
214 13 Spirta izgatavošanas un pārdošanas

izdevumi ., , 4.158.111,—

Kopā 6.736.324.—

Linu monopola pārvalde.
215 14 Linu nodaļas personāla algas . . . 58.200 —
216 15 Linu nodaļas citi pārvaldes izdevumi 19.489.—

Kopā 77.689.—
Kopā par III. vietu 7.596.709.—

IV Muitas departaments.
217 1 Departamenta personāla algas . . 136.349.—
218 2 Departamenta citi pārvaldes izde-

vumi . 22.777.—
219 3 Vietējo iestāžu personāla algas. . 1.070.000.—
220 4 Vietējo iestāžu citi pārvaldes iz-

devumi 163.906,-
221 5 Operativi izdevumi 47.750.—

Kopā par IV. vietu 1.440.782.-

Tek. vieta § Kārtēji izdevumi. Suma
Nr. latos.

V Rūpniecības departaments.
222 1 Personāla algas 78.229.—
223 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 26.067.—

Kopā par V. vietu 104.296.—

VI Jūrniecības departaments.
224 1 Departamenta personāla algas . . 93.025.—
225 2 Departamenta citi pārvaldes izde-

vumi : 20.183.—
226 3 Departamenta operativi izdevumi 1.563.074.—
227 4 Ostu valžu personāla algas . . 510.447.—
228 5 Ostu valžu citi pārvaldes izdevumi 90.695.—
229 6 Ostu valžu operativi izdevumi . . 318.700.—
230 7 Jūrskolas personāla algas .... 30.935.—
231 8 Jūrskolas citi pārvaldes izdevhmi 10.846.—

Kopā par VI. vietu 2.637.905.—

Kopā par IX. daļu 13.380.416.—)

Vārdu pie šīs daļas neviens nevēlas?' Vārds Birk-
hānam.

E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Apskatot finansu ministrijas kārtējo izdevumu bu-
džetu, lai man būtu atļauts apstāties pie pāris jautā-
jumiem. Vispirms es gribu dažus vārdus teikt par
muitas pasta nodaļas maz iepriecinošiem apstākļiem.
Daudzkārt avizes ir parādījušās ziņas, ka muitas
pasta nodaļā novērojams ārkārtīgs preču sastrē-
gums. Un tiešām tas tā ir. Es par šiem apstākļiem
informējos un tie ir tādi: uz 1. maiju nenomuitoto
paku skaits pasta nodaļā ir bijis 8.012, neizdoto ne-
nomuitoto paku skaits 13.331plus neatsaiņoto maisu
429, apmēram 2000 paku. Šāds stāvoklis bez šau-
bām ir neciešams un tirgotāji, kuri saņem pasta pa-

» kas sevišķi sesonas preces no ārzemēm, ceļ pret tādu
kartību ierunas. Tas ari ir gluži dabiski. Izskaidro-
jami šie apstākļi pirmkārt aiz telpu trūkuma un otr-
kārt, aiz nepietiekoša darba spēka un viņa nepiemē-
rota atalgojuma. Jau 1923. gada sākumā muitas
valde bija griezuses pie pasta-telegrafa resora ie-
radīt šīm operācijām plašākas telpas; tikai pēc vai-
rāk ka gada, šī gada maijā ir plašākas telpas ierā-
dītas. yecas telpās, lai novērstu sastrēgumu, ir sā-
kuši strādāt virsstundas; eksperti 2—3 stundas dienā
un ierēdņi, kuri strādā šais nodaļās, 6 virsstundas.
Bet beidzamā laikā vecās telpās starpresoru komi-
sija virsstundas vairs neatļāva un līdz ar to sakrā-
jasnenomuitoto paku skaits ārkārtīgā daudzumā, se-
višķi pec navigācijas atklāšanas, kad pienāca ļoti
daudz sūtījumu no Francijas, Anglijas un Vācijas. Ari
muitas valde bij pati sākusi pastiprināt darbus un
no sakuma nespēja dot papildu darbiniekus priekš
muitas pasta nodaļas; tikai pēc ilgākas vilcināšanās
muitas valdei radās iespēja piekomantēt ekspertus
no Liepājas un Ventspils. Strādājot divās maiņās,
apstākļi labojas, bet sastrēgumu likvidēt neizdevās.
Sevišķi kļūmīgi apstākļi bija_priekš .tiem, kam bei-
dzama laika ienāca no ārzemēm steidzīgi vajadzīgās
preces, kā sēklas vai citas preces, kuras saņemt pēc
paris mēnešiem vairs nav nekāda vajadzība. Tā ap
maija vidu bija sakrājies līdz 1000 neatsaiņotu pasta
maisu. Beidzot, maija sākumā pārejot uz jaunām
telpām, darbi sekmējās ražīgāki un neatsaiņoto maisu
skaits nokrita uz 300 līdz 400. Lai šo prasību ap-
mierinātu, muitas valde bija devusi rīkojumu strā-
dāt divās maiņās no pīkst 9 rītā līdz pīkst 9 vaka-
rā, katrā maiņā pa 6 ekspertiem un bez tam muitas
priekšnieks uzaicināja ekspertus nākt strādāt pēc
pusdienas bez atlīdzības. Tādā kārtā strādāja pēc
pusdienas 10 līdz 12 ekspertu un 3 līdz 4 taksatori
un tie paspēja ikdienas nomuitot līdz 1500 pakām.
Ja telpas būtu bijušas ērtākas, darbs vēl būtu bijis
ražīgāks, vismaz par 40 vai 50%, un tādā kārtā viss
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sastrēgums būtu novērsts. Artelim, kuram uzticēti
plombēšanas darbi, dots rīkojums strādāt 24 stun-'
das, t i. nepārtraukti un līdz ar to apstākļi bija tik
tālu labojušies, ka uz 23. maiju šinī gada nenomui-
toto paku skaits bija noslīdējis uz 3.770, no kuram
2.500 paku atradās muita priekš plombēšanas. Vis-
pār! nepārbaudītu paku skaits bija diezgan liels;
tas sniedzās pāri 10.000 tapec, ka jaunas telpas ari
nav bijušas piemērotas ražīgam darbam. Departa-
menta nozīmēta komisija šīs telpas ir apskatījusi un
nākusi pie slēdziena, ka tagadējas telpas ir nozie-
dzīgi nehigieniskas. Daudzās no viņam nav nekādas
ventilācijas, vai visai nepietiekoša ventilācija, dau-
dzās no viņām daudz putekļu, no kurem iesākušas
dažādas slimības, sevišķi dilonis. Par darba ap-
stākļiem jāsaka sekošais. Darba ir ļoti daudz, viņš
ir intensīvs un lielā mērā nervus bojājošs, joatbildī-
ba ir liela, turpretī alga ir visai niecīga. Ierēdņi ļoti
labprāt strādā ārpus parastā laika — no V_29—^24,
tā tad 8 stundas un dažreiz pat_ vairāk. Pec 1922.
gada virsstundas pēc lielas kaulēšanās no darba mi-
nistrijas tika atzītas un par tām samaksāja. Tad,
no 1923. gada,par virsstundām muitas valde atsakās
atlīdzināt šiem darbiniekiem. Ari atbildīgie darbi-
nieki, kuriem jāstrādā virs noteikta darba laika, ir
nemierā ar šādu iekārtu. Ja preču īpašnieks veļas
saņemt preces ārpus noteiktas kārtības, steidzamī-
bas kārtībā, tad viņam par to ir sevišķi jāmaksā.
Viņš maksā par to sevišķu atlīdzību muitas kasē un
muitas kase izsniedz atlīdzību attiecīgiem ierēdņiem.
Protams, šāda atlīdzība atmet ierēdņiem lielāku vai
mazāku peļņu, bet lielum lielai daļai ir jāiztiek bez
kādas atlīdzības par viņu pastrādāto darbu. Mui-
tas ienākumi no muitas pasta nodaļas svārstās ap
14—31.000 latu dienā, t i. no L—22. maijam, tā tad
ienākumi ir tādi, kuri dod iespēju -algot attiecīgus
darbiniekus. Ievērojot visu to, ir jānāk pie slēdzie-
na, ka minētie apstākļi nav apmierinoši, viņi pat nav
ciešami. Un tādēļ būtu finansu ministrijas vērība
jāgriež uz to, lai atrastu pastāvīgi pieaugošai pasta
paku apgrozībai piemērotas telpas, jo šinī ziņā viņas
neatbild ne ērtības, ne higeniskām prasībām. Man
šķiet, ka pie, daudziem namiem, kurus valdība ir
pirkusi, varētu kādas telpas atrast un ja ne tur, tad
vismaz vecās telpās ierīkot piemērotu ventilāciju.
No otras puses, pasta nodaļa jāierīko ar lielāku ie-
rēdņu skaitu, maksājot tiem pietiekošu algu un atlī-
dzinot tiem par virsstundām. Nav pielaižams, ka
firmas, kuras saņem pasta pakas no ārzemēm, par
to sevišķi maksā. Ja nokavēšanās un vilcināšanās
pielaista muitas nodaļā, tad tā ir muitas nodaļas
vaina un no preču saņēmējiem nevar prasīt sevišķu
atlīdzību par šādu darbu. Tad vēl jāgriež vērība
uz to, lai likvidētu ārkārtīgi lielo skaitu neizņemto
paku, kuras vēl tagad ir pāri par 10.000. Vajadzētu
noteikt vai nu īsāku laiku šo paku uzglabāšanai un
tad viņas pārdot, vai citādi likvidēt. Bet pie tagadē-
jām telpām un iekārtas šāds sastrēgums nav novēr-
šams. Es šinī ziņā negribu iesniegt nekādu konkrē-
tu priekšlikumu. Es domāju, ka šie norādījumi būs
pietiekoši, lai finansu ministrija un pasta-telegrafa
virsvalde grieztu vērību uz šo apstākli un lūkotu
radīt muitas nodaļas eiropeisku iestādi, ievērojot to,
ka pasta paku apgrozījums ārzemēs pieņēmis ārkār-
tīgi lielus apmērus un nākotnē pasta paku sūtījumi
ari pie mums pieaugs. Tas būtu pirmais jautājums.
Pārejot uz otro, man jāaizrāda, ka kārtējo izdevu-
mu budžetā tekošais numurs 195., I. vieta § 6 pare-
dzēts jauns izdevums — kooperācijas veicināšanai
šinī gadā, un proti, 74.000 latu. Šāds izdevums ie-
priekšējā_ gada budžetā nebija ievests. Te ir runa
par kartēju izdevumu, nevis par ārkārtējiem pa-

'" Num

balstiem un kā visas zīmes rāda, tas nevis izies no
mūsu budžeta rubrikām, bet ar laiku, varbūt, pie-
augs. Runa ir ne par aizdevumu, bet par pabalstiem,
pret kuriem līdz ar mani dažkārt ari kreisais spārns
balsoja. Pabalstu sistēma nav racionāla. Jāprasa,
kādi ir tie apstākļi, kas izsaukuši šādu jaunu budžeta
posteni — 74.000 latu? Vai mūsu kooperācija jau
netiek pietiekoši veicināta ar tagadējiem likumiem?
Vai ir radušies kādi ārkārtēji apstākļi, kas prasa šā-
dus jaunus izdevumus no valsts līdzekļiem? Man
jākonstatē, ka līdz šim kooperatīvi ir pratuši ļoti
veikli izvairīties no visādām nodevām un nodokļiem,
vismaz mazākie un vidējie kooperatīvi, jo tikai ne-
daudzi lielākie kooperatīvi nodokļus maksā. Tā tad
šī_ bāze, uz kuras ir _ demokrātiskais princips dibi-
nāts, tiek arvien vairāk sašaurinātas. Vai koopera-
tīvi nav spējuši diezgan_ nostiprināties caur apstāk-
ļiem, kurus mes novērojam pirmajos pēckara gados,
kad no_ privātiem importieriem rekvizēja 25% no viņu
ievestam mantām, nododot tās kooperatīvu izdalī-
šanai. Protams, ka no šiem importieriem tika ņemts
tas, kas ir ejošs, atstājot viņiem to, ko grūtāki pār-
dot Ari ar samaksu par šīm precēm bija tā, ka va-
rēja nomaksāt pec ilgāka laika, šādā veidā koope-
ratīvi varēja uz privātu importieru rēķina ārkārtīgi
iedzīvoties. Es jautāšu, vai šie divi apstākļi nav
pietiekoši, lai kooperācijai dotu iespēju sacensties ar
privāto iniciatīvi? Apskatīsimies vispār, kādi mums
ir kooperativk Šeit es gribētu šķirot vispirms koo-
peratīvus pilsētas un kooperatīvus uz laukiem; pir-
mie ir tādi, kas daudzkārt mākslīgi radīti, un otri,
kuriem ir dabisks pamats un pie kuriem vairāk jā-
pakavējas. Pati kooperācijas ideja Latvijā nav jau-
na; viņa jau ir izpaudusies pirms kara, tā saucamā
pārtikas biedrību veida. Bet šīs pārtikas biedrības
ilgļ nepastāvēja, viņas nīkuļoja un pamazām izbei-
dzas. Ta tad patērētāju kooperatīvi pirms kara navradījuši sekmīgu attīstību. Kas attiecas uz kredit-
kooperativiem, tad par tiem ir grūti spriest, jo ja
nebūtu nācis karš un_ pēckara apstākļi, daudzi no
šiem kooperatīviem butu izputējuši. Daudzi no tiem
bija parfinansejušies un nīkuļoja un vienīgi 18. martalikums paglabā vienu otru no viņiem no sabruku-
ma. Jus teiksat, ka nebij tai laikā teorētisku koope-rācijas aizstāvju. Ne, bij diezgan tādu. Bij pat tādi
loti dedzīgi kooperacijasaizstavji, kuri pēc jaunākām
receptēm un teorijām jāja šo zirdziņu. Bet daudzi
no tiem nav vairs tagadējo kooperatoru vidū. Daudzi
no Marksa kapitāla ir piegriezušiem privātam kapi-
tālam. Kas zīmējas uz ražošanas kooperatīviem,
tad ka no tādiem ir jāaizrāda uz bēdīgi slaveno būv-
niecības kooperatīvu «Fenomenu". Viņš nepaspēja
pusgadu pastāvēt kad jau bija sabrukuma pazīmes.
Tikai pašas beigas, kad elpu viņš vairs nevarēja
vilkt, bija griezušies pie kāda pazīstama Rīgas ar-
chitekta, kurš ari šinī kooperativā iestājās, lai viņu
glābtu. Statūtos ir paredzēta solidāra atbildība un
šim architektam nacas deficitu samaksāt, lai tad to
piedzītu vēlāk no katra biedra atsevišķi. Redziet,
cik bēdīgi iet, kādi ir tagadējās kooperācijas panā-
kumi. Es ņemšu apskatīt lielākos kooperatīvus.
Piemēram, ņemsim valsts ierēdņu kooperatīvu. Viņš
bauda daudz priekšrocības, ne tikai tai ziņā, ka viņš
nodokļus nemaksā, bet ari stiprā mērā tiek pabalstīts
ar kreditiem no valsts puses. Šis kooperativs no-
slēdz pagājušo 1923. gadu ar 21k miljoni rubļu defi-
cīta un šis deficīts maskēts tai ziņā, ka pieskatīts uz
nama konta pie nama pārvērtēšanas. Ņemsim kara-
vīru kooperatīvu. Jūs ziniet, pirmklasīgā vietā,
rekvizētā lokālā, par kuru daudz nav jāmaksā, bet
paprasiet valsts bankā vai citur; viņa protestēto
vekseļu skaits sniedzas jau simtos. Jūs varbūt
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teiksiet, ka tur nav neviena teorētiķa, ka tie bij
nemākuļi. Nu ņemsim taču agrāko Satversmes Sa-
pulces locekļu kooperatīvu «Neatkarība", kura
priekšgalā stāvēja pats finansu un budžeta komisijas
priekšsēdētājs. Bļodnieka kungs. Ari šis koopera-
tīvs palicis vienam otram no dalībniekiem dārga at-
miņā, piemaksu ziņā (jautrība). Labi, jus teiksiet,
pilsoņi neprot rīkoties. Kreisais spārns to labi prot.
Viņiem bij «Produkts" un izbeidzas. Tāda ir ta aina.
Teiksim, armijas ekonomiskais veikals. Tas, pro-
tama lieta, pastāv un zeļ, bet viņš nav kooperativs,
viņš ir pseido kooperativs, jo tas tirgojas nevis ar
saviem biedriem, bet droši var teikt, 95% no savam
precēm padod privātai publikai, nemaksa nodokļus
un bauda sevišķi lielas priekšrocības. Ta nav legāla
konkurence. (Starpsauciens pa labi.) Es uzskaitu
tos, kas man te ir uzrakstīti. Pie šādiem apstākļiem
ir ļoti izdevīgi nodibināt kooperatīvus, kuros patie-
sībā no kooperācijas nav itin nekā. Tie ir ta sau-
camie pseido kooperatīvi, kuriem faktiski ir viens
īstais īpašnieks, kas vada visus darbus un saņem peļ-
ņu. Kā jau teicu, šie paņēmieni ar pseido koopera-
tīviem tiek piekopti tādēļ, lai izvairītos no nodok-
ļiem, jonodokļus neviens labprāt negrib maksāt. Jūs
arvienu runājat par demokrātismu. Kādēļ jus neat-
tiecināt demokrātismu uz nodokļu maksāšanu,_ kā-
pēc jūs gribat sašaurināt nodokļu maksātāju
skaitu? Lai maksā katrs, kas pelna. Lauku koo-
peratīviem, kā jauteicu, ir citi pamati. Tos ir izsau-
kusi pati dzīve, tajos ir apvienojušies lauksaimnieki
mašinu iepirkšanai, dažādu citu preču iepirkšanai,
ražojumu pārdošanai u. t t Par tiem es negribu
runāt, bez tam tie jau ari neprasa valsts pabalstus,
bet iztiek paši ar saviem līdzekļiem. Jūs teiksat, ka
kooperatīvi ir tie, kas mums gādā lētas preces. Te
man jāsaka,ka tā ir maldīšanās. Es apvaicājos par
auzu cenām šinī pavasarī un man ziņoja, ka «Kon-
sums" pārdod Rītprūsijas auzas par 210—220 rub-
ļiem pudā. Privāti veikali, kā «Lateksim", «Ekspor-
tiers" u. c. tās pašas auzas pārdeva par 185—190
rubļu pudā. Visus pārspēja «Lats" ar 240 rubļiem
pudā. Iepirkšanas cena par šīm auzām bij 170 rubļu
pudā. Man jāvaicā, kam šie 74.000 latu tiks doti?
Viena no galvenam prasītājām ir kooperatīvu kon-
gresa padome. Tai tiek piešķirts vesels miljons vai
vairāk rubļu ierēdņu algām. Šo kooperatīvu kon-
gresa padomi nelaimīgā kārtā izdevās ievest to ie-
stāžu rindā, kurām izsniedzamas ziņas no uzņēmu-
miem; kam jādod publiski norēķini. Tagad nu koo-
peratīvu kongresa padome grib tikt vēl tālāk. Sa-
ņēmusi pirkstu, tā grib dabūt visu roku, grib tikt
par oficiālu iestādi, lai viņai būtu noteicošais vārds
par to, kas ir kooperativs un kas nav, un tad priekš
šīs iestādes, protams, ir vajadzīga nauda uu tā nu
rodas jauns valsts aparāts ar jauniem ierēdņu šta-
tiem u. t t Priekš kā tas tiek darīts? Ja tāda koo-
peratīvu kongresa padome vajadzīga, tad tā var tikt
atalgota no kooperatīviem, lai kooperatīvi visi sa-
metas kopā, kā mazie, tā lielie kooperatīvi, lai apliek
sevi ar attiecīgu nodokli un tādā kārtā lai viņi paši
atalgo savus darbiniekus, lai neprasa tikai no valsts
pabalstus. Jāgriežas ar jautājumu,kāpēc tad privā-
tām organizācijām neizsniedz pabalstus? Pabalstu
sistēma, man liekas, ir vispār neciešama. Šeit P.
Berģa kungs man ar starpsaucienu prasīja, es gan
lāga nedzirdēju, kas tas bija, bet Jūs taču esat tas
centra galvenais kooperators. Kad īres likums, šis
kļūmīgais likums, tika pieņemts otrā lasījumā, tad
Jūs tikai sapratāt, ka tā lieta ir slikta, jo tagad namus
neviens vairs nelabos. Tad Jūs sakāt, dibināsim
gluži vienkārši dzīvokļu kooperatīvus, lai valsts dod
naudu, mēs būvēsimies, lai valsts pērk obligācijas un
tad mums pašiem būs savs jurnts un dzīvoklis. Bet
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Berģa kungs, Jūs aizmirstat, ka kreditu no valsts
var baudīt tikai tas, kas ir kredita spējīgs unesvaru
teikt, ka ja Jūs ari tos namus uzbusevat, taka tas
ir vajadzīgs, tad iznāks tā, ka par istabu bus jāmaksā
3000 rubļu mēnesī. Tā tad šorecepti šeit nevar pie-
mērot. Jūs runājat par tautas banku, bet ari ta ne-
būvē sev namus un tas taču ir kooperativs «par ex-
cellence". Viņa nopērk Brīvības iela 24 namu, uz-
teic visiem īrniekiem telpas, bet tūlīt dažas dienas
vēlāk pasaka: « Jūs varat palikt, bet tikai 300 rubļu
vairāk jāmaksā par istabu mēnesī." (Starpsauciens).
Kungi, tā ir tautas banka. Redzat, tādi ir tie vardi
un tādi ir tie darbi. Jūs domājat, ka ķīlu zīmes pirks.
Nu, kungi, uz to līmi jums vairs neizdosies ķert, tie,
kas jau ir tās ķīlu zīmes pirkuši, tie, kuri savu zeltu
atdevuši pret ķīlu zīmēm un tagad dabu tikai gra-
šus— dažs pat neiet pēc tiem grašiem, — tie tas
ķīlu zīmes vairs nepirks. (Starpsauciens): «Kas tad
to likumu izdeva"?) Es ne, es nemaz tad nebiju šeit.
Man šeit ir jāaizrāda, ka privatie_ veikali, tāpat ari
kooperatīvi pastāvēs tikmēr, kamēr bus viena koo-
peratīva dvēsele, kas priekš tā uzupurēsies, tikmēr
šiekooperativi attīstīsies un ies uz_ augšu, bet jaga-
dīsies kāds īsts direktors, tas jūs tā izdiriģes, ka pec
U gada vairāk nekas nepaliks pāri. Ja zemnieku sa-

vienība aizstāv kooperatīvo kustību, es saprotu, tur
nav viltus klāt Es saprotu sociāldemokrātu vie-
dokli, ka viņi kooperāciju aizstāv. Pēc viņu viedokļa
mums nav tālu jāskatās. Te pēc «Rigasche Rund-
schau" no 27. maija par 13. komunistu kongresu mes
to lietu redzam skaidri. Tur Sinovjevs teic starp
citu: «cīņa pret privāto kapitālu tiks vesta caur
kooperatīvu stiprināšanu!" Tā kā privātais kapitāls
tur tiek nīsts, tur organizē sistemātisku cīņu. pret
viņu. Uz reizi privāto kapitālu nevar nobeigt, viņš
noslēpjas; tāpēc jārada kooperatīvu forma, tur pri-
vātais kapitāls uzsūksies un privātais kapitāls tā
vieglāki tiks nomākts; pēc tam nāks kooperatīvu
socializacija vai nacionalizācija, vai kā nu pēc tās
receptes tas ies, tālāk tur Maskavā. Vismaz Sinov-
jevs skaidri pateicis, ka privātā kapitāla iznīcinā-
šana ir iespējama vislabāki ar kooperatīviem un tā-
pēc jārada un jāpabalsta vairāk kooperatīvus (starp-
saucieni). Te ir, lūdzu lasiet Man šķiet, ka pie ta-
gadējiem apstākļiem mūsu kooperativi ir pietiekoši
aizsargāti, lai tie varētu sacensties ar privāto kapitālu
un viņu konkurenci. No privātiem uzņēmējiem ne-
var prasīt, lai tie maksā nodokļus un no saviem gra-
šiem vij striķi, ko sevi uzkārt. Sacensties vajaga
kooperatīviem un tikai tad lieta ies labi. Pie šīs sa-
censības vajadzīga galvenā kārtā ari kopdarbība un
pašdarbība. Tādēļ neprasiet no pilsoņiem, lai tie
maksā jums klāt priekš lietas, kas iziet uz privātā
kapitāla sistemātisku apkarošanu. Šogad mūsu bu-
džeta izdevumos kooperatīvu veicināšanai ir pare-
dzēti 74.000 latu, varbūt nākošo gadu jaubūs 174.000!
Citādi nevar to izskaidrot, ka šī suma ies arvienu uz
augšu. Tādas vajadzības pilsētās pēc kooperatīviem
pie mums nav, jo viņi nav dzīves spējīgi. (Starp-
saucieni.) Tādēļ es ienesu priekšlikumu — (Saucieni:
«Iznīcināt kooperatīvus!") kārtēju izdevumu 195.
pantā § 6 (Kredita departaments) kooperācijas
veicināšanai paredzētos 74.000 latus — strīpot. (Sau-
ciens: «Un tas viss pēc tās lielās runas!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Hanam.
J. Hans (vācu baltiešu partija, runā vāciski) *):

Bez zemkopības ministrijas mums ir vēl tikai viena
ministrija, kurai ir darīšana ar saimnieciskiem jau-
tājumiem — finansu ministrija. Tāpēc ir saprotams,
ka mūsu saimnieciskās aprindas ļoti uzmanīgi seko
šīs ministrijas darbībai. Būtu varbūt pareizāki, ja

*) Runātāja atreferējums.
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šoministriju nosauktu par saimniecības mnistriju vai
finansu, tirdzniecības un rūpniecības ministriju, jo
tālāk stāvošiem un proti ārzemes — var rasties ie-
spaids, ka Latviju interese tikai nodokļu paaugstinā-
šana, valsts ieņēmumu palielināšana un ka par tirdz-
niecības un rūpniecības veicināšanu pie mums ne-
viens nedomā.

Likumdošanas vara pie mums pieder Saeimai,
kurai jāapstiprina ari visi saimnieciskas dabas li-
kumi. Bet ja nu mūsu saimnieciska dzīve nav pie-
tiekoši labā stāvoklī, ja tā neattīstās tā, kā to prasa
mūsu zemes un iedzīvotāju intereses, tad atbildība
par to krīt vienīgi uz finansu ministriju, jo viņai pēc
mūsu Satversmes pieder iniciative saimnieciskā lau-
kā. Ja nu bez tam vēl finansu ministrijā koncentrē-
jas visi dati par mūsu saimniecisko stāvokli, ja saim-
nieciskās organizācijas ar saviem iesniegumiem,
priekšlikumiem un sūdzībām griežas vienīgi pie fi-
nansu ministrijas, tad šīs ministrijas pienākums ir
rūpēties par to, lai mūsu dzīves saimnieciskā attīstī-
ba ietu uz priekšu, lai kaimiņvalstis neaizietoLatvi-
jai priekšā.

Tas nu saprotams nenozīmē, ka finansu ministrija
stāv pāri likumam un var darīt, ko tā grib. Viena
finansu ministrijas nodaļa, — kredita departaments
— kā rādās, tomēr ir šādos ieskatos.

Kā pastiprinājumu es varu pievest sevišķi rak-
sturīgu piemēru.

Pagājušā gadā 17. aprilī publicēja Saeimas ap-
stiprināto jauno biržu likumu. Šī likuma 13. pants no-
saka, ka 6 mēnešu laikā pēc šī likuma izsludināšanas
pastāvošām biržām jāiesniedz finansu ministrim ap-
stiprināšanai jauni statūti. Ari nejuristam še jāsa-
prot, ka šis pants dod finansu ministrim attiecībā uz
biržu statūtiem tikai tās tiesības, kādas ir tiešāmat-
tiecība uzvisām parastām biedrībām. Finansu mini-
strim jāpārbauda, vai iesniegtie statūti saskan ar
likumu par biržām, un ja tie saskan, tad viņam šie
statūti jāapstiprina, pretējā gadījumā viņš nerīkojas
likumīgi.

Bet kā nu ir ar jauno biržu statūtu apstipri-
nāšanu?

Piemeram_ Liepājas birža savus jaunos statūtus
iesniegusļ laika. Tomēr līdz šim tie vēl arvien nav
apstiprināti, lai gan no tā laika pagājuši gandrīz atkal
6 mēneši. Un kāds tam iemesls? Kredita departa-
menta direktors, Kārkliņa kungs, ir pats izstrādājis
Liepājas biržai citus statūtus un grib tos Liepājai ar
varu uzspiest. Šais Kārkliņa kunga statūtos, bez
dažiem pavisam neprātīgiem noteikumiem, kuri var-
būt butu piemērojami bankām, bet nekādā ziņā mūsu
tirdzniecības kamerām, t i. mūsu biržām, ir ari no-
teikums par minoritatu tiesību aprobežošanu, ko li-
kums par biržām neparedz. Tagad nu Kārkliņa
kungs draud, ka viņš likvidēs Liepājas biržu, ja tā
nepieņems viņa statūtus. Lūdzu, ievērojiet labi, ne
finansu ministrs draud ar likvidāciju, bet gan Kārk-
liņa kungs.

Mēs sagaidām, ka finansu ministra kungs darīs
galu šai Kārkliņa kunga nelikumīgai rīcībai. Rin-
golds Kalninga kungs agrāk ir bijis praktisks tirgo-
tājs un zin, ka tikai tas tirgotājs bauda cienību un
kreditu, kurš stingri pilda likumu.

Man jānorāda uz sevišķu Kārkliņa kunga nelie-
tību. Sava statūtu projektā viņš runā par minoritā-
tēm ka par ārzemniekiem. Ar to viņš tieši izsmej
mmoritates. Pie tam viņš tīri labi zin, ka Saeima
stāv pavļsam uz cita redzes punkta. Jau tirdzniecī-
bas un rūpniecības komisijā pie biržu likuma izstrā-
dāšanas viņš ienesa priekšlikumu aprobežot biržas
minoritatu tiesības. Bet šo priekšlikumu vienbalsīgi
atraidīja.

Pagājušais saimniecības gads bija ļoti grūts un
pierādīja mums, ka mēs esam vel tālu, ļoti tālu no
tam, lai varētu apzīmēt savu saimniecisko dzīvi par
stabilu. Vispirms nāca lietus, kas izpostīja mūsu ce-
rības uz labu ražu, tad vairākiem lielākiem uzņēmu-
miem vajadzēja sašaurināt savu ražīgumu un bei-
dzot sabruka uzņēmumi dažādas tirdzniecības no-
zarēs. Visa mūsu saimnieciskā dzīve tika satricināta.

Tāpēc mēs nevaram vēl savu saimniecisko dzīvi
uzskatīt par nostiprinātu. Pēc mana ieskata tā uz-
rāda dažas bīstamas slimības pazīmes, kuras var no-
vest pie katastrofas, ja tās laikus nenovērš.

Mūsu saimniecība ir pārāk stipri iespaidota no
politikas. Tas nav veselīgi. Neviens saimniecisks
likums nevarētu tikt diktēts no politiska redzes punk-
ta, bet vienīgi no lietderības. Ja jau tas ir ļauna pa-
rādība, kad frakcijas ieņem stāvokli pret saimnie-
ciskiem jautājumiem atkarībā nosavaspolitiskāsplatformas, tad valstij ļoti kaitīga ir parādība, ja saim-
nieciskā novadā ieviešas šovinisms. Nekad Latvija
nevar kļūt saimnieciski spēcīga, ja arvienu no jauna
mēģina vienpusīgi attīstīt saimniecisko dzīvi, t. i., ja
tikai tādi uzņēmumi atrod atbalstu, kas atrodas lat-
viešu rokās, ja vispirms neprasa, vai uzņēmums ze-
mei ir derīgs, bet gan kā rokās viņš atrodas un ja
minoritatu uzņēmumiem nevien nenāk pretim, bet
liek tiem vēl kavēkļus ceļā. Saimnieciskā politikā
nedrīkst vadīties no vārda_ «latviešu", bet gan tikai
«Latvijas". Pirmā vietā jāstāv zemes vispārējām
interesēm,'pec tam tikai var nākt atsevišķu personu
intereses. Nekad un nekur vēl līdz šimnav izdevies
mākslīgi iespaidot saimniecisko dzīvi. Šai ziņā ne-
vienam nevajadzētu sev radīt veltas ilūzijas.

Šovinistiskas saimnieciskās politikas perēklis
irkreditdepartaments. No šīs vietas uz to ir jau aiz-
rādīts. Es negribu atkārtot agrāk sacīto, bet gribu
pievest vel spilgtu piemēru. Lieta grozās ap sudra-
ba lietam, ko salaupījuši lielinieki.

Izteikšos ļoti īsi. Kad landesvērs ienāca Rīgā un
lieliniekiem vajadzēja pa kaklu, pa galvu bēgt, tie
bija spiesti atstāt vienu daļu no privātdzīvokļos un
bankas salaupītam zelta un sudraba lietām. Lietas
pārņēma valdība un izlaida sludinājumu, ka tās tiks
atdotas cietušiem atpakaļ. Termiņš priekš tam bij
nolikts ļoti īss — 1920. gada 1. jūlijs. Daudzi no cie-
tušiem bij aizbēguši un atradās vēl ārzemēs, citi cī-
nījās vel fronte pret lieliniekiem. Tā kā man šai
lieta bij ienākuši ļoti daudz pieprasījumu, tad es de-
vos pie kreditdepartamenta direktora Kārkliņa kun-
ga, lai pārrunātu ar viņu, kasbūtu darāms. Kārkliņa
kungs man paziņoja, ka nekas neesot jādarot, tādēļ
ita ar valsts kontroles piekrišanu ari vēl tagad pie-
ņemšot no aplaupītiem lūgumrakstus, ja viņi pierā-
dīšot, ka 1920. gada L jūlija viņi nav bijuši Latvijā.
Kad tas tika zļnams, lūgumraksti lija kā lietus. Lotidaudzi ari saņema_ atbildi, bet tikai ar tādu saturu, kaviņiem vel jāpiesūta tik un tik daudz zīmogmarkas.
Bet nolaupītas lietas neviens nedabūja atpakaļ. Tad
es nogāju otreiz pie Kārkliņa kunga. Viņš apgalvoja,
ka nekasno pieprasītām lietām neesot atrodams.
Es atbildēju, ka_ daži no cietušiem savas lietas paši
redzējuši un mēs beidzot vienojamies, ka lietas no-
skaidrošanai dažus pazudušo lietu īpašniekus pielai-
dīs tas apskatīt. Pagājušā gada 22. novembrī es
Kārkliņa kungam nodevu dažu šādu personu sarak-
stu, tur bija 10 līdz 20. Laiks pagāja, bet uzaicina- .
jumu neviens nesaņēma. Tad es gāju trešo reiz pie
Kārkliņa kunga. Viņš teica, ka esot lietu pārdomā-
jis un nevarot uz savu atbildību nevienu pielaist pie
apskatīšanas. Man vajagot runāt ar ministri. Ari
ar to es biju miera. Par nožēlošanu taisni tai laikā
izcēlās valdības krize. Kad nodibinājās jauns kabi-
nets, runāju ar ministri, un tad nu izrādījās, ka pa to
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laiku sudrablietas bija pazudušas. Tomēr būtu in-
teresanti zināt, ko Kārkliņa kungs ar tām izdarījis,
vai viņš pārkausējis, vai pārdevis, par kādu cenu,
kad tās pārkausētas un ja tās pārkausētas, kas no-
ticis ar šo sudrabu. Cietušie galvenam kārtām pie-
derēja pie minoritātēm. Tagad nu Kārkliņa kungs
laikam ir ļoti laimīgs, ka viņš ienīstām minoritātēm
atkal ko sasālījis un iedomājas sevi par mazu varoni.
Es nevēlu mūsu valstij daudz šādu varoņu, jo pēc
mana ieskata šādi ļaudis atbildīgā vietā, kas vienu
sola, bet citu ko dara, mūsu valstij vairāk kaitē, ne-
kā atnes labumu, viņi nevien iznīcina,uzticību val-
dībai, bet ari mūsu valstij. Neapmierinājuma sa-
jūta, ko izsaukusi pie cietušiem Aleksandra Kārkliņa
kunga vārda nepildīšana, tās asaras, kuras izlējušas
nabaga sieviņas par savu pēdējo sudraba karoti, ne-
nāks nevienam par svētību.

Mūsu finansu ministrs, Kalninga kungs, dažas
nedēļas atpakaļ sacīja, ka viņš cenšas, lai Latvijā visi
justos labi, lai labklājība pie mums nepieņemtu pira-
mides formu. Tā tad Latvijā vajaga būt ne tikai
dažiem leģētiem.

No visas sirds apsveicu šo Kalninga kunga pa-
ziņojumu un ceru, ka Kalninga kungs še ietilpina ari
Baltijas vāciešus. Caur agrārreformu, atsavināša-
nām u. t t viņiem jau diezgan zaudējumu nodarīts.

Beigās es gribētu vēl pieminēt mūsu amatnie-
cību un sīkrūpniecbu. Pie mums pārāk maz dara
šosaimniecības nozaru labā, tās vienkārši neievēro.
Mes atrodamies vēl arvien zināmā mērā zem krievu
iedvesmes un sapņojam par lielrūpniecību un eks-
porta rūpniecību. Es tomēr domāju, ka mūsu indu-
strijas attīstība ies to pašu ceļu kā citās mazās rūp-

niecības valstīs, kā Beļģijā un Zviedrijā. Mēs ne-
drīkstam piemirst, ka rūpniecības galvenais nolūks ir
apmierināt zemes vajadzības. Kur nav pieprasī-
jumu, tur ari rūpniecība nevar pastāvēt. Mazno-
zīmīgos primitīvos pieprasījumus apmierina amat-
niecība, ja tie vairojas — no amatniecības attīstās
rūpniecība, kurpnieks top par zābaku fabrikantu,
atslēdznieka darbnica pārvēršas par mechanisku
iestādi, no smēdes izveidojas mašinu fabrika. Tāpēc
nevar neievērot amatniecību, kamēr Latvijas iedzī-
votāju skaits ir niecīgs.

Ja mēs maz dzirdam par amatniecību, tad tas
nenozīmē, ka tai nav nekādu vajadzību. Amatnie-
cība pie mums nav pietiekoši organizēta. Mums
trūkst amatnieku kameras un rūpniecības tiesas. Es
gribētu uzaicināt finansu ministriju piegriezt ari šai
saimniecības nozarei pilnu vērību. Amatnieku kame-
ras pie mums ir vairāk vajadzīgas,nekā jaunas tirdz-
niecības kameras, kuras jārada tikai tāpēc, lai ap-
mierinātu nedaudzu personu godkārību.

Kā jau teikts, vācu frakcija balsos pret kredit-
departamenta budžetu, kamēr Aleksandrs Kārkliņa
kungs būs viņa priekšgalā. Mēs ceram, ka nevien
citas minoritātes, bet visas Saeimas frakcijas pie-
vienosies mūsu ieņemtam stāvoklim, jo tādi ierēdņi,
kā Kārkliņa kungs, nenes valstij labumu, bet gan
tai kaitē. Kas grib mūsu valstij labu, tam jābalso
pret kreditdepartamentu tik ilgi, kamēr viņa priekš-
galā stāv Kārkliņa kungs.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vēlā laika dēļ pre-
zidijs liek priekšā sēdi slēgt. Nākošā sēde 3. jūnijā
pīkst 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.45 vakara.)

V. sesijas 21. sēde 1924. gada 3. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Atvaļinājumu piešķiršana 710
2. Ministru prezidenta lūgums dot Saeimas atjauju dažu

deputātu saukšanai pie tiesas atbildības 710
3. Likums par telpu īri (3. lasījums):

M. Rozentāls, referents 712, 715—718, 720, 722—724,
726—729, 731, 733, 735, 737, 740—742, 746—750

E. Knopps, referents 713, 715—717, 719, 720, 722-
728, 730, 731, 733, 735, 738, 740—742, 746—750

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) . 711
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts) . 715, 721, 725, 745
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais
centrs) 717
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) '725,

727, 729, 730, 734, 736
P. Berģis (demokrātiskais centrs) . . . 728, 729

4. Nākamā sēde 750

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
telpu īri, 3. lasījums; likums par žūpības apkarošanu;
Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības statūti; likums
par latviešu teksta pārgrozījumu likumā par tirdz-
niecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un
Lielbritāniju; lēmums par valsts kontroles kolēģijas
locekļu apstiprināšanu; pārgrozījumi likumā par alko-

holu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu; likums par ārvalstu preču kreditu iz-
mantošanu; pārgrozījumi likumā par pagastu paš-
valdību; likums par īpašuma tiesībām uz piešķirtām
šņoru zemēm.

Prezidijam iesniedzis lūgumu Menders piešķirt
atvaļinājumu no š. g. 8. jūnija līdz 1. septembrim.
Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Atvaļinājums
skaitās par piešķiftu.

Ministru prezidents piesūtījis lūgumu dot Saei-
mas piekrišanu Saeimas locekļa Kristapa Eliasa
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 154.
panta 2, daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Ie-
bildumu nav? Nodota minētai komisijai. Tāpat mi-
nistru prezidents piesūtījis lūgumu dot Saeimas pie-
piekrišanu deputāta Kristapa Eliasa saukšanai pie
tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata.
Lieta nododama deputātu lietu izmeklēšanas komi-
sijai. Tādu pat lūgumu nodot Kristapu Eliasu tiesai
ministru prezidents piesūtījis, kā apvainotu uz 540.
panta, pamata. Lieta nododama deputātu lietu iz-
meklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots mi-
nētai komisijai.

Nākamais dienas kārtības punkts: Lik u.»&—.^^^.^Par jL§JjU4.,̂w3^^ījuņas. Referenti Rozentāls
un Knopps. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 1. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
_ „Panta sakumu izteikt sekosi: „Šis likums attiecas uz

pilsētas un miestos izīrējamiem:" ? ;
Punktu a) izteikt sekosi:

„a) dzīvokļiem, istabām un gultas vietām."
Punktu b) izteikt sekosi:

„un b) telpām, kuras īrē savām tiešām vajadzībām
izglītības, audzināšanas un labdarības iestā-
des, ka ari slimnīcas."

Punktu c) strīpot.
Piezīmi izteikt šādi:

23*
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„P i e z ī m e. Šī likuma 36. un 37. panta_noteikumi ne-
attiecas uz namiem, kuri celti, izbūvēti vai no ne-
apdzīvojamiem pārvērsti par apdzīvojamiem pec
1918. gada 18. novembra."

Šo piezīmi lūdzu likt uz nobalsošanu pa dalām: vispirms
par namiem, kuri celti, tad par namiem, kuri izbūvēti, un bei-
dzot par namiem, kuri no neapdzīvojamiem pārvērsti par ap-
dzīvojamiem." Ļ Purgals.

Panta pirmo teikumu strīpot un tā vieta likt: „Sis li-
kums attiecas uz pilsētās un miestos izīrējamiem."

E. Knopps.
Panta a punktā starp vārdiem: „istabām" un „gultas vie-

tām" iespraust vardu: „un"; strīpot vārdus: „ar vai bez pie-
derumiem." E. Knopps.

Panta a punktā starp vārdiem „istabam" un „gultas vie-
tām" komata vietā likt „un". Nik. Kalniņš.

Panta b punktu izteikt šādi: „telpām, kuras īre savam
tiešām vajadzībām izglītības, audzināšanas un labdarības ie-
stādes, slimnicas, slimo kases un bezpeļņas rakstura biedrības
un organizācijas." Nik. Kalniņš._

Panta b punkta strīpot vardu: „ieņem" un ta vieta likt
„īrē". E. Knopps.

Panta b punkta starp vārdiem: „ieņem" resp. „īre" un
vārdu: „izglītības-audzinašanas" iespraust vārdus: „savam tie-
šām vajadzībām." E. Knopps.

Panta c punktu izteikt sekosi: „veikalu, noliktavu, biroju,
kantoru un darbnīcu telpām." Nik. Kalniņš.

Panta c punkta tekstu papildināt ar vārdiem: „un ap-
tieku telpām." M. Vegezaks.

Panta piezīme strīpot beidzamo teikumu: „Par kapitāl-
remontiem uzskatāmi tādi, kuru vērtība pārsniedz 25% no
nama vērtības." A. Bergs."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bergam.
ju\ A. Bergs (bezpartejiskais nocionalais centrs):
vķv 'Augsti godātie deputātu kungi! Nav mans nodoms

/ « pie katra panta un katra pārlabojuma_ lūkot atjaunot
tās debates, kuras visai plaši norisinājās apspriežot
šo likumu 2. lasījumā, tomēr apstāšos pie viena 1.
panta pārlabojuma,kurš iznāca cauri 2. lasījuma bez
tālākas apspriešanas, tā nejaušības kārtība. Tas ir
pārlabojums, kuru ienesa Pēteris Berģa kungs pie 1.
panta piezīmes, ka par kapitālremontiem uzskatami
tādi, kuru vērtība pārsniedz 25% no namu vērtības.
Ideja ir saprotama, kuru deputāta kungs ir gribējis
izteikt un ko viņš ir gribējis panākt ar šo pārlaboju-
mu. Tikai, man liekas, viņa nav tā pārdomāta, ka
mēs varētu viņu pieņemt. Tāpēc es atļaujos sev ie-
sniegt pārlabojumu, šīs piezīmes beidzamo teikumu
stripot Tiešām, pārlabojums nepanāk to un neiz-
iet uz to ideju, kura ir viņa pamatos. Vispirms ne-
var teikt, ka kapitālremonts ir tikai tas, kura vēr-
tība pārsniedz 25% no nama vērtības. Tas nav ne-
maz izgudrojums, teorētiski salikts gadījums, bet ši-
nīs dienās man nāca zināms patiess gadījums ar šā-
du saturu. Pastāv ļoti liels īpašums, viena hipoteka-
riska vienība ar ļoti lieliem apbūvētiem namiem. Šim
namam ir viņa pakaļējā pusē kāds neapbūvēts zemes
gabals, un to viņa īpašnieks domājis izlietot, uzceļot
viņā vēl kādu 3. spārnu. Nu tagad viņam ceļas jau-
tājums: bez šaubām pēc šī likuma gara, šis ir tāds
remonts, kurš rada kādu apdzīvojamu ēku gluži no
jauna, rada jaunas telpas, kuras pēc šī likuma burta
un gara katrā ziņā nav padotas šim likumam. No
otras puses tas ir kapitālremonts pie tās pašas vie-
nas hipotekariskās vienības. Viņš nesasniedz_ 25%
ni tās vērtības, kas jau ieguldīta šinī nekustamā īpa-
šumā, jo tie 2 spārni, kas jau uzbūvēti, ir tik lieli, ka
šis 3. spārns neiztaisa 25% no vērtības. Nama īpaš-
nieks ir apturējis savu būvi aiz tā iemesla, ka viņa
nevar nekad atmaksāties, ja šis likums tiek attieci-
nāts uz viņa jaunobūvi. Turpretim pēc likuma gara
viņš nebūtu attiecināms uz to, jo viņš rada jaunas
apdzīvojamas telpas, ko taisni šis likums grib veici-
nāt. Bet, šie 25% tomēr atkal ņem iespēju izlietot
tās tiesības, kas citādi nāktos, t i. svabadi nolikt īres
tām jaunradītām telpām, kas atrodas jaunradītajā
nama spārnā. Tas tikai viens piemērs par to, kādus
pārpratumus var radīt šis gluži neapdomātais notei-
kums, kas ievests 2. lasījumā. Tādi pat pārpratumi
var rasties ari citos jautājumos, piemēram, jautā-

jumā par nama vērtību un ka jāaprēķina remonta
vērtību. Katram namam vērtības ir vairākas un ļoti
dažādas, kuras savā starpā stipri atšķiras vienano
otras. Ja, piemērām, ņemam būves vērtību, kāda
bijusi pirms kara un pārrēķinam tagadēja valūta,
tad tā tālu pārsniedz to vērtību, kadatagadir na-
mam, to pārdodot, kādu par to var dabūt tirgu. Na-
ma būves vērtība ar tirgus vērtību nestāv nekāda
saskaņā. Te rodas jautājums,_ kura vērtība jāņem
pie šo 25% aprēķināšanas. Tāpat jājautā, kas tad
ir šie 25% no remonta vērtības. Jaņemtu kāda na-
ma pirmskara vērtību un pec ta aprēķinātu 25%, tad
to nevarētu darīt, jo jāņem vēra tas, ko namsaim-
nieks izdod tagad. Ta tad te butu jāsalīdzina divas
pilnīgi nesalīdzināmas vērtības. Viena butu nama
pirmskara vērtība; to,_ varbūt, varētu pārrēķināt
mūsu valūtā, bet otra būtu nama_ tirgus vērtība, kas
nebūt nesaskan ar nama būves vērtību. Tas nu butu
jāsalīdzina ar to, kāda vērtība ir tam kapitālremon-
tam, kuru namsaimnieks grib izvest Acīm redzot,
šī lieta klibo uz visām pusēm. Tādēļ šis noteikums
neder; tas radīs tikai milzīgus pārpratumus un lielu
tiesāšanos. Es saprotu to ideju,kas guļ šī noteikuma
pamatos. Ir gribēts panākt, lai namsaimnieks neva-
rētu izlikt īrnieku katra nieka remonta deļ no re-
montējamām telpām. Tāpēc ir gribēts daudz maz
dot jēdzienu par to, kas uzskatāms par kapitālre-
montu un noteikts, ka kapitālremonts ir tas, kas
prasa 25% no nama vērtības. Bet nav taču nekāda
vajadzība to noteikt, jo par to, kas ir kapitālremonts,
mūsu pilsētu valžu attiecīgas buvvaldes ir pilnīgi
noteikts jēdziens. Kapitālremonts ir taskas groza
nama iekārtu, ārējo izskatu u. t. t Vardu sakot,
groza visu plānu. Kapitālremonts ir zināms noteikts
jēdziens. Tā tad, tās 25% nenoteicot, nekādus pār-
pratumus šai ziņā nevar radīt Attiecīgas tiesas
vienmēr varēs dabūt vajadzīgās ziņas no buvvaldes,
vai ir izdarīts kapitālremonts vai ne. Tas ir izšķi-
rošais moments un nav vajadzīgas nekādas 25%, ku-
ras nekādu mērauklu nedod. Tie ir mani paskaidro-
jumi pie priekšlikuma strīpot vārdus, kuri nejauši
ienāca iekšā 2. lasījumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens nevēlas? Es lūdzu referentus dot at-
sauksmi pie pārlabojumiem pie 1. panta. Vārds so-
ciālās likumdošanas komisijas referentam Rozen- ,̂ i
tālam. 0I /'

Referents M. Rozentāls: Sociālas likumdoša- '
nas komisija noraidīja pie 1. panta sekošus _pārlabo-
jumus: vispirms Purgaļa pārlabojumu, tālāk Knop-
pa pirmo un otro pārlabojumu. Pieņēma divus Nik.
Kalniņa pārlabojumus: pirmo attiecībā uz a punktu
un otro priekšlikumu attiecībā uz b punktu. Ja šos
pārlabojumus tagad pieņemtu, tad tur ietilptu iekšā
nākošie Knoppa pārlabojumi: pirmais pārlabojums,
kurš skan: «1. panta b punktā strīpot vārdu «ieņem"
un tā vietā likt vārdu „īrē", kā ari otrs pārlabojums,
kurš skan: „b punktā starp vārdiem «ieņem" resp.
«īrē" un vārdu: «izglītības-audzināšanas" iespraust
vārdus: «savām tiešām vajadzībām". Tad tālāk, at-
tiecībā uz c punktu pieņēma Nik. Kalniņa un Vege-
zaka pārlabojumus, turpretim noraidīja A. Berga pār-
labojumu. Sociālās likumdošanas komisija ieskata,
ka šie pārlabojumi, kuri iziet uz juridiskās komisijas
redakcijas atjaunošanu, ka tie īrniekiem nenāk par
labu un tāpēc būtu noraidāmi. Tā kā piezīme ir pie-
ņemta juridiskās komisijas redakcijā, kuru Pētera
Berģa pārlabojums par kapitālremontu stipri mīksti-
na, tad sociālās likumdošanas komisija uzskata par
vajadzīgu noraidīt Arveda Berga pārlabojumu, kurš
grib strīpot noteikumu, ko uzskatīt par kapitālre-
montu. Tāpēc es izsakos pret Arveda Berga pār-
labojumu, lai palikto spēkā 2. lasījumā pieņemtie
mīkstinātie noteikumi par kapitālremontu.
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I Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
. Jraamisijas referentam.

* vJ^ i 1 Referents E. Knopps: Juridiskās komisijas vār-
7 Vidā es Izsakos pret Nikolaja Kalniņa priekšliķumu.Ar

šo priekšlikumu 1. panta nodoms tiek paplašināts.
Ja mēs visām slimo kasēm un vispāri visādam bie-
drībām dosim tiesību īrēt telpas par tādu pat cenu,
kā īrniekiem, tad dzīvokļu krizi mes nevarēsim no-
vērst. Pašlaik dzīvokļu krize starp citu izsaukta no
tā, ka daudzas biedrības ieņemsev telpas. Ja īres
maksa tiks normēta šīm biedrībām, tad viņas tā_s tel-
pas paturēs ari uz priekšu, jo_viņām bus iespējams
telpas lēti paturēt, bet nav nekāda pamata atļaut šīm
biedrībām aizņemt brīvās telpas, jo caur to mēs ne-
dodam iespēju dabūt dzīvokļus tām personām, ku-
ras meklē sev pajumtu. Pavisam nav saprotams,
kāpēc jāierobežo namsaimnieku tiesības par labu tā-
dām organizācijām. Tāpat man juridiskās komisi-
jas vārdā jāizteicas pret Nikolaja Kalniņa un Vege-
zaka priekšlikumu pie c punkta, jo juridiskā komisija
ir palikusi pie tās pārliecības, ka īres likums nav at-
tiecināms uz c punktā minētām telpām. Kas attiecas
uz visiem citiem priekšlikumiem, tad visiem tiem
juridiskā komisija piekrīt, jo tie juridiski pareizāki
formulē 2. lasījumā, izņemot c punktā un piezīme,
pieņemto tekstu.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Balsošanas kar-
tība. Vispirms balsošana notiks par ievada teikumu,
kur ir Purgala priekšlikums un Knoppa priekšlikums,
kuri ir līdzīgi. Tā tad ar pieņemšanu vai atraidīšanu
izšķirsies abu šo priekšlikumu liktenis. Tālāk nāks
nobalsošanā a punkts. Pie a punkta ir Purgala
priekšlikums un Knoppa priekšlikums, kurš ari sakrīt
ar Purgala priekšlikumu. Tā tad šie abi priekšlikumi
reizē izšķirsies. Ja Viņi tiktu noraidīti, iespējams vēl
pie a punkta Kalniņa priekšlikums. Tālāk nāks no-
balsošanā b punkts. Pie b punktā es likšu nobalso-
šanā vispirms Nikolaja Kalniņa priekšlikumu, kurā
ietilpst ari Purgala priekšlikums. Ja tas tiktu norai-
dīts, nāks nobalsošanā Purgala priekšlikums pie b
punkta. Knoppa priekšlikums pie b punkta sakrīt ar
iepriekšējiem un tādēļ atsevišķi nobalsošana nenāks.
Tālāk nāks priekšlikumi pie c punkta un vispirms
Purgala priekšlikums — c punktu strīpot. Ja tas
tiktu pieņemts, tad atkristu priekšlikumi pie c punkta,
kas iesniegti no Nikolaja Kalniņa un Vegezaka. Ja
Purgala priekšlikums, strīpot c punktu, tiktu norai-
dīts, nāks nobalsošanāNikolaja Kalniņa priekšlikums
— izteikt c puiiktu viņa priekšā liktā redakcijā, pie
kam, ja Nikolaja Kalniņa priekšlikums tiktu pieņemts,
iespējams vēl Vegezaka priekšlikums — papildināt
punktu ar viņa priekšā likto tekstu. Tālāk nāk no-
balsošanā piezīmes, Purgala pārlabojums. Šispriekš-
likums nāks nobalsošanā pa daļām. Ja piezīme tiktu
pieņemta, tad atkrīt Berga priekšlikums, jo šajā pie-
zīmes tekstā, kādu Purgala kungs liek priekšā, Berga
priekšā liktais strīpojamais teikums neatrodas. Ja
turpretī Purgala priekšlikums tiktu noraidīts, tad no-
balsošanā nāk Berga priekšlikums pie piezīmes. Es
likšu tagad vispirms uz balsošanu Purgala-Knoppa
priekšlikumu:

1. panta sākumu izteikt sekosi:
„Šis likums attiecas uz pilsētās un miestos izīrējamiem."
Lūdzu piecelties, kas ir par priekšlikumu. Ta-

gad lūdzu piecelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu piecelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par Purgala-Knoppa
priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret to — 37, attu-
rējies viens. Priekšlikums atraidīts. Tālāk nāk
nobalsošanā Purgala-Knoppa priekšlikums

puriktu a izteikt sekosi: „a) dzīvokļiem, istabām un gul-
tas,vietām".

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala-Knop-
pa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas

atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to — 39
balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums atrai-
dīts. Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa priekš-
likums.

1. pantā a punktā starp vārdiem „istabām" un „gultas
vietām" komata vietā likt „un".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalni-
ņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Balsošanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekš-
likumu 46 balsis, pret neviena, atturējušies 22.
Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk tagad b
punkts. Vispirms Nikolaja Kalniņa priekšlikums

1. panta b punktu izteikt šādi: „telpām, kuras īrē savām
tiešām vajadzībām izglītības, audzināšanas un labdarības ie-
stādes, slimnīcas, slimo kases un bezpeļņas rakstura biedrības
un organizācijas."

Es lieku tagad Nikolaja Kalniņa priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, kas
ir pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu —
38 balsis, pret — 33, atturējušies 4. Priekšlikums
pieņemts. Līdz ar to atkrīt pārējie priekšlikumi pie
b punkta. Tālāk nāk nobalsošanā Purgala priekšli-
kums pie c punkta:

„punktu c strīpot."
Es lieku tagad Purgala priekšlikumu — punktu

c strīpot — uz balsošanu. 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. Balsoša-
nas iznākums: par Purgala priekšlikumu nodotas 36
balsis, pret 41, atturējies 1. Purgala priekšlikums
atraidīts. Tālāk nāk nobalsošanā Nikolaja Kalniņa
priekšlikums pie c punkta:

1. panta c punktu izteikt sekosi: „veikalu, noliktavu, bi-
roju, kantoru un darbnīcu telpām."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu — 38
balsis, pret to — 38 balsis, atturējušies — 3. Priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk Vegezaka priekš-
likums

1. panta c punkta tekstu papildināt ar vārdiem: „un ap-
tieku telpām".

Es lieku tagad priekšlikumu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Vegezaka
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Balsošanas iznākums: par Vegezaka priekš-
likumu — 42, pret — 13, atturējušies — 20. Priekš-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk Purgala priekš-
likums

izteikt piezīmi šādi:
„P i e z ī m e. Šī likuma 36. un 37. panta noteikumi ne-

attiecas uz namiem, kuri celti, izbūvēti vai no ne-
apdzīvojamiem pārvērsti par apdzīvojamiem pēc
1918. gada 18.novembra."

Šo piezīmi iesniedzējs lūdz likt uz nobalsošanupa
daļām: vispirms par namiem, kuri celti, tad par na-
miem, kuri izbūvēti, un beidzot par namiem, kuri no
neapdzīvojamiem pārvērsti par apdzīvojamiem.
Saskaņā ar šo iesniedzēja priekšlikumu nobalsošana
notiek pa daļām. Es lieku vispirms uz balsošanu
priekšlikumu par namiem, kuri celti. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par šo Purgala priekšlikuma daļu. Par
šo priekšlikumu nodota tikai 21 balss. Nepietiekošs
skaits. Šī daļa atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā otrā
priekšlikuma daļa — par namiem, kuri izbūvēti. Es
lūdzu pacelties tos, ķas ir par šo priekšlikuma daļu.
Par šo priekšlikuma daļu nodota tāpat tikai 21 balss.
Ari šī daļa atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā pēdējā
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Purgala priekšlikuma daļa — par namiem, kuri no
neapdzīvojamiem pārvērsti par apdzīvojamiem. Es
lūdzu pacelties tos, kas ir par šo Purgala priekšliku-
ma daļu. Par šo priekšlikuma dalu nodotas 20 bal-
sis, nepietiekošs skaits, ari šī daļa atkrīt. Līdz ar
to atkrīt viss Purgala priekšlikums. Tagad nāks
nobalsošanā Arveda Berga priekšlikums:

Pirmā panta piezīmē strīpot beidzamo teikumu: „Par
kapitālremontiem uzskatāmi tādi, kuru vērtība pārsniedz 25%
no nama vērtības."

Es lieku tagad Arveda Berga priekšlikumu uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda
Berga priekšlikumu. Par Arveda Berga priekšli-
kumu nodotas tikai 19 balsis, nepietiekošs skaits,
priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk tagad 1. pants
pārlabotā veidā. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par
1. panta pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par 1. panta pieņemšanu nodotas 55
balsis, pret to — 20 balsis, atturas 5. 1. pants pie-
ņemts. Es lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 2. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„pantu izteikt sekosi: „Ires līgumu noteikumi, cik tālu

tie runa pretim šim likumam, uzskatami par spēkā neesošiem
neatkarīgi no tam, vai šie līgumi slēgti pirms vai pēc šī likuma
spēkā nākšanas." Iesniedzis Nik. Kalniņš."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārda neviens
,. nevēlas. Vārds Nikolajam Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Tā kā šis 2.
pants ir pieņemts 2. lasījumā, tajā taisīta izšķirība
starp līgumiem, kuri noslēgti pirms šī likuma spēkā
nākšanas un līgumiem, kurus vēl slēgs uz priekšu,
pēc šī likuma spēkā nākšanas. Liekas, ka starpība
te nekāda nebūtu taisāma. Tagad ir tā, ka agrāk
noslēgtos līgumus, lai viņus piemērotu šim likumam,
vajaga sevišķi, abām pusēm jeb vienai vai otrai pu-
sei, par to prasīt. Turpretim attiecībā uz tiem līgu-
miem, ko uz priekšu slēdz, tur neko prasīt nevajaga;
tur automātiski viss tas, kas runā šim likumam pre-
tim, ir uzskatāms par spēkā neesošu. Man liekas,
ka to pašu var attiecināt it mierīgi ari uz tiem līgu-
miem, kuri pastāv un kuri slēgti pirms šī likuma spē-
kā nākšanas un gluži tajos pašos vārdos. Ja reiz ir
atzīstams par spēkā neesošu viss tas, kas runā šim
likumam pretim, ja līgumus slēdz pēc šī likuma spēkā
rakšanas, tad tas pats sakāms attiecībā uz agrāka-
jiem līgumiem. Tāpat viss tas, kas šajos agrāk no-
slēgtos līgumos runā pretim_ šim likumam, ir atzī-
stams par speķa neesošu. īres līgums pastāv tas
pats, kas ir noslēgts, īres attiecības turpina palikt tā-
pat, tikai šajos agrāk noslēgtos līgumos tās daļas, tie
noteikumi, kuri runāsim likumam pretim, automā-
tiski atkrīt un uzskatāmi par spēkā neesošiem. Tas
mana priekšlikumā ir izteikts viss vienā teikumā un
ar tiem pašiem vārdiem, kādos tas ir izsacīts juridi-
skas komisijas priekšlikumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav velējies. Lūdzu referentus izteikties. So-
ciālas likumdošanas komisijas referentam vārds.

Referents M. _Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisija pieņēma Kalniņa pārlabojumu, jo tas
atbilst vairāk viņas agrākai redakcijai nekā 2. lasī-
jumā pieņemtais pants.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referentam vārds.

.Referents E. Knopps: Juridiskās komisijas
vārda es izteicos pret Nikolaja Kalniņa priekšliku-
mu. Ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tad 2. panta
noteikumi butu vienpusīgi un nāktu tikai īrniekiem
par labu. Pieņemsim tādu gadījumu: īres līgums,
teiksim, pirms šī likuma spēkā nākšanas bija noslēgts
uz 3 gadiem, pie kam īres maksa bija zemāka nekā
īres likuma norma. Šinī _ gadījumā izīrētājam pirms
3 gadu notecēšanas nebūtu tiesības paaugstināt īri

līdz normai, jo pēc īres likuma nav aizliegts ņemt
zemāku normu, ja kādā līgumā īres maksa būtu
augstāka, nekā tas paredzēts likumā, tad īrniekam
butu tiesība maksāt zemāku īri, kura nepārsniedz
normu. Tā tad īrniekam būtu dota tiesība piemē-
rot īres maksu normai, bet izīrētājam šī tiesība ne-
tiktu dota, tāpēc es izsakos pret priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Nikolaja Kalniņa priekšlikums

2. pantu izteikt sekosi:
„Ires līgumu noteikumi, cik tālu tie runā pretim šim li-

kumam, uzskatāmi par spēkā neesošiem, neatkarīgi no tam, vai
šie līgumi slēgti pirms vai pēc šī likuma spēkā nākšanas."

Es lieku Nikolaja Kalniņa priekšlikumu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšliku-
mu nodotas 44 balsis, pret to nodotas 33 balsis, at-
turējušies 8. Nikolaja Kalniņa priekšlikums pie-
ņemts. Līdz ar to 2. pants pieņemts Nikolaja Kal-
niņa priekšā liktā redakcijā. Lūdzu nolasīt pārla-
bojumus pie 3. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā pirms vārda „nav" piemetināt vārdu „pagaidām"."

J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Lūdzu referentus izteikties.
Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-

nas komisija noraidīja Purgala pārlabojumu, jo tas
runā pretim viņas un 2. lasījumā pieņemtam pantam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie-
krīt šim pārlabojumam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala pārlabojums

3. pantā pirms vārda „nav" piemetināt vārdu „pagaidām."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala pārlabo-

jumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārla-
bojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Purgala pār-
labojumu pie 3. panta nodotas 36 balsis, pret to —
40, atturējies nav neviens. Pārlabojums noraidīts.
Nobalsošanā nāk 3. pants 2. lasījumā pieņemtā re-
dakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas pie šī panta? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par 3. panta pieņemšanu.
Balsošanas iznākums: par 3. panta pieņemšanu no-
dotas 58 balsis, pret nav nevienas, atturējušies 20.
Pants pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie
5. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu strīpot. Iesniedzis J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Lūdzu referentus izteikties.
Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-

nas komisija Purgala priekšlikumu noraidīja, tāpēc
ka 5. pants pieņemts taisni sociālās likumdošanas
komisijas redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija 5. pan-
ta strīpošanai nepiekrita.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums

5. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties, kas ir par Purgala priekšlikumu.

Par Purgala priekšlikumu nodotas itkai 22 balsis;
nepietiekošs skaits; šis priekšlikums atkrīt. Es lieku
tagad 5. pantu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir pret viņa pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas pie 5. panta? Beidzot lū-
dzu pacelties, kas ir par 5. panta pieņemšanu. Bal-
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sošanas iznākums: par 5. panta pieņemšanu nodotas
55 balsis, pret nav neviens, atturējušies 20. Pants
pieņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 6. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu izteikt šādi: „Par šī likuma 22., 23, 24., 25. un

29. panta noteikumu pārkāpšanu, kā ari par 48. panta notei-
kumu neizpildīšanu vai 49. panta noteikumu tīšu pārkāpšanu
vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem." A. Bergs.

Pantu izteikt sekosi: „Par šī likuma 22., 23., 24., 25., 26.,
29., 48. un 49. pantu neizpildīšanu vainīgie sodāmi ar naudas
sodu ne pāri par 500_ latiem." _J.PurgalsPanta otrā rinda starp vārdiem «pārkāpšanu" un „ka ari"
iespraust vārdus: „par 32. pantā 7., 10. un 11. punktāpare-
dzēto tiesību izlietošanu īres valdes vai īrnieku maldināšanas
nolūkā." Nik. Kalniņš.

Panta otra rinda starp „par" un „48" iespraust „45".
P. Berģis.

Panta starp „26" un „29" iespraust vardu „un".
E. Knopps.

Pantā strīpot „26". K. Kasparsons.
Pantā strīpot vārdus: „un 36. (2. piezīme)".

E. Knopps, M. Vegezaks. "
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kaspar-

sonam.
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais

centrs): Deputātu kungi! 6. pants grib sodīt ari
tad, ja starp citiem 26. pantā minētiem īrētās telpas
piederumiem, kurus īrnieks tā kā tā jau vienmēr da-
bū, viņam gadītos nedabūt dažādas, kā te teikts, ēr-
tības: liftu, siltu ūdeni. Bez šaubām, labas lietas
tās ir, bet ka tās visādā ziņā būtu jādabū un vēl jā-
dabū par to pašu normēto īri, kā citos namos bez vi-
sa tā, to teikt būs pagrūti. Un vēl mazāk varēs teikt,
ka nedabūšanas gadījumā bargi jāsoda vainīgais.
Bez tam piederumu un ērtību beigās piesprausti vār-
di „un tam līdzīgas labierīcības". Tās ir jādabū.
«Tam līdzīgas" ļoti nenoteikts vārds. Bet sodīt grib
ļoti noteikti, ļoti rigorozi. Es lieku priekšā 26. pantu
šeit 6. pantā strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentus dot atsauksmes
par pārlabojumiem pie 6. panta. Sociālās likumdo-
šanas komisijas referentam vārds.

Referents M. Rozentāls: Berga, Purgala, Knop-
pa, Kasparsona un Vegezaka priekšlikumi visi iziet
uz 6. panta sašaurināšanu, salīdzinot ar sociālās li-
kumdošanas komisijas priekšlikumu. Tāpēc sociālās
likumdošanas komisija izteicās pret priekšlikumiem
un pārlabojumiem. Tad Nikolaja Kalniņa priekšli-
kums .^ iespraust vārdus «par 32. pantā 7., 10. un 11.
punkta paredzēto tiesību izlietošanu īres valdes vai
īrnieku maldināšanas nolūkā" tika sociālās likum-
došanas komisijā pieņemts, tāpēc, ka tas atjauno
6._panta sociālās likumdošanas komisijas redakciju.
Tāpat pieņēma Berģa priekšlikumu iespraust vēl
45. pantu, turpretī visi pārējie priekšlikumi, kā jau
minēju, tikanoraidīti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie-
krita Berga, Knoppa, Purgala un Vegezaka priekš-
likumiem, bet visus citus noraidīja. Berga un Pur-
gala priekšlikums sašaurina 6. pantu un paredz par
tur minēto pantu pārkāpšanu tikai naudas sodu. Ni-
kolaja Kalniņa priekšlikums no juridiskās komisijas
noraidīts, jo tas paredz sodu ari par 32. panta 7., 10.,
11. punkta paredzēto tiesību izlietošanu īres valdes
vai īrnieka maldināšanas nolūkā, t i. par tiesību ne-
pareizo izlietošanu. Par to, vai minētie punkti kādā
konkrētā gadījumā ir pareizi vai nepareizi izlietoti,

' spriedīs tiesa vai īres valde un paredzēt šeit vēl kri-
minālsodu nav vajadzīgs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Vispirms es likšu uz balsošanu Berga priekšli-
kumu. Ja tas tiks atraidīts, tad — Purgala priekš-
likumu ar tādu norādījumu, ka Berga vai Purgala
priekšlikuma pieņemšanas gadījumā tomēr nāks no-

balsošanā Nikolaja Kalniņa un Pētera Berģa priekš-
likumi, jo Berga un Purgala priekšlikumi neizslēdz
tos. Ja Berga un Purgala priekšlikumi tiks noraidīti,
tad nāks nobalsošanā pārējie pārlabojumi pie 6. pan-
ta, bet ja tie tiks pieņemti, tad Berģa, Knoppa, Kas-
parsona un Vegezaka priekšlikumi atkrīt. Tā tad
vispirms nāk nobalsošanā Arveda Berga priekšli-
kums :

6. pantu izteikt šādi:_ „Par šī ikuma 22., 23., 24., 25. un
29. panta noteikumu pārkāpšanu, kā ari par 48. panta notei-
kumu neizpildīšanu vai 49. panta noteikumu tīšu pārkāpšanu
vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz 500 latiem."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Berga
priekšlikumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 22
balsis, nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. No-
balsošanā nāk Purgala priekšlikums, kurš skan se-
kosi:

6. pantu izteikt sekosi:
„Par šī likuma 22., 23., 24., 25., 26., 29., 48. un 49. panta

neizpildīšanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu, ne pāri par 500
latiem."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-
likumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 22 balsis,
nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums:

6. panta otrā rindā starp vārdiem: ..pārkāpšanu" un „kā
ari" iespraust vārdus „par 32. panta 7., 10. un 11. punktā pare-
dzētotiesību izlietošanu īres valdes vai īrnieku maldināšanas
nolūkā."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums:
par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodotas 43 balsis,
pret — 11,atturējušies 23. Nikolaja'Kalniņa priekš-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk Pētera Berģa
priekšlikums

6. panta 2. rindā starp „par" un „48" iespraust „45".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Pētera Berģa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas.
Balsošanas iznākums: par Pētera Berģa priekšliku-
mu — 53 balsis, pret — 23, atturējušies 7. Priekš-
likums pieņemts. Kā nākamais nāk nobalsošanā
Knoppa-Vegezaka priekšlikums:

6. panta strīpot vārdus: „un 36. (2. piezīme)".
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa-

Vegezaka priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Knoppa-Vegezaka priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Knoppa-Vegezaka priekšlikumu —
28 balsis, pret to — 48, atturējies nav neviens.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk Kaspar-
sona priekšlikums:

6. pantā strīpot „26".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Kasparsona

priekšlikumu. Par Kasparsona priekšlikumu nodo-
tas tikai 22 balsis; nepietiekošs skaits; priekšlikums
atkrīt. Saskaņā ar notikušām nobalsošanām atkrīt
Knoppa priekšlikums:

6. pantā starp „26" un „29" iespraust vārdu „un".
Nobalsošanā nāk 6. pants pārlabotā veidā. Lū-

dzu pacelties tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu.
Lūdzu saskaitīt Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 6. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par 6. panta pieņemšanu nodotas 58 balsis,
pret 6, atturējušies 16. 6. pants pieņemts. Pārlabo-
jumus pie 7. panta un 7\ panta lieku priekšā skatīt
cauri kopā. Iebildumu nav? Lūdzu nolasīt pārlabo-
jumus pie 7. un 7. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu izteikt šādi: „7. Instrukcijas par šī likuma pie-

mērošanu izdod tieslietu ministrs saziņā ar iekšlietu ministri."
J. Purgals.

Pantu izteikt šādi: „Visas lietas, kuras ceļas šī likuma
1. pantā minēto telpu īres līguma dēl, neatkarīgi no prasības

sumas, piekrīt miertiesnešu izspriešanai." A. Bergs.
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7*. pantu radīt jaunu ar šādu saturu: .. Instrukcijas īres
valdēm un apkurināšanas komitejām par šī likuma piemērošanu
izdod tieslietu ministrs saziņa ar iekšlietu ministri."

A. Bergs.
7. (jauns) pants: „Šis likums ir spēkā līdz 1927. g. 1.

jūlijam." K. Kasparsons.
7. (jauns) pants: „T. Šis likums ir speķa līdz

^
1926.

gada pirmām jūlijam." L Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens

nevēlas? Es lūdzu referentus dot atauksmi par
šiem iesniegumiem. Vārds sociālas likumdošanas
komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Purgala kunga pār-
labojums drusku šaurāka veida_ izsaka_ to pašu, kas
jau pieņemts 7. pantā 2. lasījuma._ Tapec man sociā-
lās likumdošanas komisijas vārdā jāizsakās pret vi-
ņu. Tāpat sociālās likumdošanaskomisija ir izteiku-
sies pret Berga kunga pārlabojumu tāpēc, ka tas no-
raida īres valdes, kuras jau 2. lasījumā ir pieņemtas.
7. pants Berga redakcijā ir jaupieņemts 2. lasījuma
kā 7. pants; par instrukcijām nebūtu vajadzīga ne-
kāda jauna redakcija. Attiecībā uz termiņu, cik ilgi
likums ir spēkā, Kasparsona un Berga priekšlikumus
sociālās likumdošanas komisija ir noraidījusi, jo ari
2. lasījumā šie priekšlikumi, kas no juridiskās komi-
sijas bija iesniegti, tika noraidīti. Tāpēc es izsakos
pret viņiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie 7.
panta izteicās par Purgala kunga priekšlikumu, jo
tas juridiskā ziņā pareizāki un skaidrāki izsaka to
pašu, kas jau pieņemts 2. lasījumā. Tāpat juridiskā
komisija piekrīt A. Berga priekšlikumam, jo juridiskā
komisija ir palikusi pie tā uzskata, ka visi strīdi īres
lietu dēļ piekrīt miertiesas kompetencei. Kas attie-
cas uz priekšlikumiem pie 7. panta, tad juridiskāko-
misija izteicās par Berga priekšlikumu un pret
Kasparsona un Purgala priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Kā pirmo es lieku uz balsošanu Arveda Berga
priekšlikumu — 7. pantu pieņemt viņa priekšā liktā
redakcijā. Pēc tam nāk nobalsošanā Purgala priekš-
likums par isntrukcijām; ja tas tiktu noraidīts, tad
Berga priekšlikums, kas ari attiecas uz instrukcijām,
kurš iesniegts kā 7. pants. Pēc tam nāk Kasparso-
na priekšlikums par likuma spēkā palikšanas termi-
ņu un ja tas tiktu atraidīts, tad Purgala priekšlikums.
Nobalsošana tagad notiek par Berga priekšlikumu,
kurš skan:

7. pantu izteikt šādi:
„Visas lietas, kuras ceļas šī likuma 1. pantā minēto telpu

īres līgumu del, neatkarīgi no prasības sumas, piekrīt mier-
tiesnešu izspriešanai,"

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Arveda Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsoša-
nas iznākums: par Arveda Berga priekšlikumu —
40 balsis, pret to — 40 balsis, atturējies nav neviens.
Pārbalsojams. Otreizējā nobalsošanā nāk Arveda
Berga priekšlikums

7. pantu izteikt šādi:
? „Visas lietas, kuras ceļas šī likuma 1. pantā minēto telpu

īres līgumu dēļ, neatkarīgi no prasības sumas, piekrīt mier-
tiesnešu izspriešanai."

Es lieku tagad Arveda Berga priekšlikumu otr-
reiz uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir -par
Arveda Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Arveda Berga priekšlikumu nodotas 42 balsis,
pret to 48 balsis, atturējies nav neviens. Priekšli-
kums atraidīts. Nobalsošanā nāk Purgala priekšli-
kums

7. pantu izteikt šādi:
„7. Instrukcijas par šī likuma piemērošanu izdod ties-

lietu ministrs saziņa ar iekšlietu ministri."

Lūdzu pacelties tos, ka? ir par Purgala priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Purgala priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to—
41 balss, atturējies nav neviens. Purgala priekšli-
kums pieņemts un līdz ar to 7. pants attiecībā uz
instrukcijām pieņemts Purgala priekša likta redak-
cijā un atkrīt Arveda Bergapriekšlikums radīt jau-
nu 71. pantu par instrukcijām. Nobalsošana nak
Kasparsona priekšlikums

ievest jaunu 7. pantu ar šādu tekstu:
«Šis likums ir spēkā līdz 1927. gada 1. jūlijam."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Kasparsona

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Kasparsona priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Kasparsona priekšlikumu — 35 balsis,
pret — 45, atturas 5. Kasparsona priekšlikums at-
raidīts. Nobalsošanā nāk Purgala priekšlikums

ievest jaunu 7. pantu ar šādu tekstu:
„7*. Šis likums ir spēkā līdz 1926. gada 1. jūlijam."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekšli-

kumu. Par Purgala priekšlikumu nodotas tikai 22
balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt.
Lūdzu nolasīt nākamo pārlabojumu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„II. nodalu — strīpot. _ A. Bergs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens

nevēlas? Lūdzu referentus dot atsauksmes.
Referents. M. Rozentāls: _Ot_ro nodaļu strīpot

nozīmē noraidīt īres valdes. Ta ka attiecīgu priekš-
likumu jau nobalsojām pie 7. panta, kur Bergs lika
priekšā nodot īres lietu izšķiršanu miertiesām, tad
līdz ar to ir noraidīts ari šis otrais-priekšlikums, otro
nodaļu strīpot. Sociālās likumdošanas komisija iz-
teicās pret Berga priekšlikumu ar 6 balsīm pret 3
balsīm.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija šim
priekšlikumam piekrīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lieku priekšli-
kumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
A. Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties_tos,
kas ir pret A. Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav.
Balsošanas iznākums: par A. Berga priekšlikumu
nodotas 39 balsis, pret to nodotas 47 balsis, atturē-
jies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Lūdzu
nolasīt pārlabojumu pie 8. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantā strīpot 2. piezīmi." J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Lūdzu referentus izteikties.
Referents M. Rozentāls: 2. piezīme pie 8. panta,

kāda tā pieņemta 2. lasījumā, nosaka, ka visas lietas,
kas iesāktas tiesās līdz šī likuma spēkā nākšanai, bet
vēl nav izšķirtas pirmā instancē līdz īres valdes iz-
vēlēšanai, nododamas īres valdes izšķiršanai. Lie-
kas, ka pret šo piezīmi neko nevarētu iebilst. Tā-
pēc sociālās likumdošanas komisija Purgala priekš-
likumu noraidīja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās'komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija priekš-
likumam nepiekrīt

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums, kurš skan:

8. pantā strīpot 2. piezīmi.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-

likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas iznā-
kums: par Purgala priekšlikumu nodotas 28 balsis,
pret to nodotas 48 balsis, atturējies nav neviens.
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Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk 8. pants 2.
lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 8.
panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 8.
panta pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret to nav no-
dota neviena balss, atturējušies — 23. 8. pants pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 9. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu izteikt sekosi:
„īres valdi ievēl pilsētu vai miestu dome uz savu piln-

varu laiku sekoša sastāvā: pa vienam īrnieku un namsaimnie-
ku priekšstāvim kā locekļiem un vienu domes priekšstavi kā
priekšsēdētāju. Katram īres valdes loceklim, tāpat _priekš-
sēdētājam ievēlams ari vietnieks.

^
Par_ priekšsēdētaju un

viņa vietnieku ievēlamas pec iespējas tādas personas, kuras
var ieņemt miertiesneša vietu.

Piezīme. 1. Par īres valdes priekšsēdētaju nevar ie-
vēlēt attiecīgās pilsētas vai miesta nekustamu īpa-
šumu īpašniekusvaipārvaldniekusPiezīme. 2. Pirmās īres valdes vēlēšanas izdarāmas
mēneša laikā pēc šī likuma spēka nākšanas."

Pantu un katru piezīmi lūdzu balsot atsevišķi.
K. Būmeisters."

Pantu izteikt sekosi: īres valdes priekšsēdētāju un viņa
vietnieku iecel attiecīgā apgabaltiesa no miertiesnešu sastāva,
īres valdes locekļus — vienu īrnieku un vienu namsaimnieku
priekšstavi, kā ari viņu vietniekus ievel pilsētas vai miesta
dome uz savu pilnvaru laiku."

Nik. Kalniņš.
Pantu izteikt šādi: īres valdes locekļus ievēl pilsētu

un miestu domes uz savu pilnvaru laiku. Viņi izpilda savus
pienākumus bez atlīdzības. Īres valdes priekšsēdētājs ir
vietējais miertiesnesis." J. Purgals.

Pantā strīpot vārdus: „Priekšstāvji izpilda savus pienā-
kumus bez atlīdzības". K. Būmeisters."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
ne/sfElas? Vārds Nikolajam Kalniņam.

I ļrļlmk. Kalniņš (sociāldemokrāts): Pie 9. panta
iesniegti vairāki priekšlikumi, kur katra savs prin-
cips iekšā. Bumeistera priekšlikums ir atjaunot 9.
pantu tādā pat redakcijā, kādā viņš sava laika bija
pieņemts sociālās likumdošanas komisija. Otra lasī-
jumā šis princips plenārsēdē tika noraidīts un tapec,
ja ari šoreiz netika pieņemts tas pats īres valdes sa-
stādīšanas veids, kādu bija sava laika paredzējusi so-
ciālās likumdošanas komisija, tad es iesniedzu priekš-
likumu, kurš vismaz koriģētu to, kas tika pieņemts
2. lasījumā. Ja jau likums izietu tāds, kāds 2. lasī-
jumā tika pieņemts, tad īres valdēm nebūtu nekāda
nozīme, tad viņas būtu pilnīgi darba nespējīgas. Stā-
dāties priekšā, kas te ir pieņemts. īres valdes priekš-
sēdētājs ir vietējais miertiesnesis, bet viņam blakus
piedalās divi piesēdētāji, kā locekļi. Piesēdētāji da-
rīs visu to pašu darbu, ko miertiesnesis, bet par te
nekādu atlīdzību nesaņems. Pats par sevi sapro-
tams, ja no īres valdes locekļiem prasa darbu, prasa,
lai viņi darbu strādā un tādu pašu, ka valdes priekš-
sēdētājs, tad taču nevar tai paša panta nosacīt, ka
priekšsēdētājs saņem atalgojumu, saņem līdzekļus, lai
varētu darbu strādāt, lai varētu eksistēt, bet tie pie-
sēdētāji — lai tie dzīvo tāpat, tērē laiku,bet bez ēša-
nas. Saprotama lieta, ka šāds priekšlikums nopietni
nav domāts. Tas ir domāts priekš tam, lai īres val-
des padarītu par darba nespējīgām _un nederīgam,
lai pēc tam varētu pasacīt: «Jā, jūs, lūk nacat ar tam
īres valdēm, bet īres valdes ir darba nespējīgas un
nederīgas." Nevar prasīt no piesēdētājiem, kuriem
būs jāpiedalās un jākavē savs darbs, no kura viņi
pārtiek, lai viņi šo darbu strādā, lai ziedo savas die-
nas par velti, bez kāda atalgojuma. Un 9. pants pa-
saka, ka piesēdētājiem jāstrādā bez atlīdzības. Sa-
karā ar to ir paredzēts 9. pants, kurš saka ka viņiem
ir tikai padomdevēja balsstiesības. Tas gan nekrīt
svarā pie 9. panta, bet tomēr ir sakarā ar šo pantu
un loģiskas sekas no šī panta. Tāda īres valde zau-
dē kuru katru nozīmi un, vienkārši jāsaka, nebūtu
vēlams radīt tādu iestādi, kura nav spējīga pastāvēt
Tāpēc ja netiktu pieņemts Bumeistera priekšlikums,

tad mans priekšlikums iziet uz to: labot to pašu prin-
cipu, kurš pieņemts 2. lasījuma, bet viņu izlabot tāda
veidā, lai īres valdes sastāvs būtu tāds, kano viņa
varētu positivu darbu sagaidīt un tāpēc mana priekš-
likumā izmests ārā jēdziens par to, ka īres valdes lo-
cekļi strādā bez atlīdzības un šeit ir paredzēts talak,
ka priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā apgabaltiesa no
miertiesnešu sastāva, jo nepietiek vienkārši pasacīt,
ka priekšsēdētājs ir vietējais miertiesnesis. Labi, ja
ir kādā miestiņā viens miertiesnesis, bet kur
Rīgā ir veseli 11 miertiesneši un «vēl papildu, tad ne-
var zināt, kurš būs priekšsēdētājs, jo pants par to
neko nenosaka. Tāpēc šeit mana priekšlikuma
priekšsēdētājs apzīmēts tādējādi, ka priekšsēdētaju
ieceļ no vietējiem miertiesnešiem apgabaltiesa un ari
viņa vietnieku. Tad mums ir noteikts miertiesnesis
par priekšsēdētāju, kā ari viņa vietnieks, kurš to dar-
bu varēs izpildīt. Tādējādi vismaz šeit sastāvs ir
noteikti apzīmēts un līdz ar to izmests nevēlamais
balasts. Ja īres valde tā tiktu sastādīta, viņa būs dar- .
ba spējīga un nenotiksies tur nekāda sabotaža, tad
varēs prasīt no īres valdēm darbu, kas viņām jāiz-
pilda un viņas to darbu varēs izpildīt, ja darba darī-
tāji par savu darbu dabūs atlīdzību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vardu ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentus dot atsauksmes
par pārlabojumiem pie 9. panta. Vārds sociālās li-
kumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija izteicās par Bumeistera priekšlikumu ar 6
balsīm, "ret 2, vienam atturoties tāpēc, ka tas atjau-
no sociālās likumdošanas komisijas 9. un_ 10. pantus,
kuri II. lasījumā tika noraidīti. Bet tādā gadījuma,
ia šo priekšlikumu noraidītu, sociālās likumdošanas
komisija bija gatava pabalstīt Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu, turpretim izteicās vienbalsīgi pret Pur-
gala priekšlikumu. Tāpat nākošo Bumeistera pārla-
bojumu, strīpot pantā vārdus: ..priekšstāvji izpilda
savus pienākumus bez atlīdzības" sociālās likumdo-
šanas komisija bija gatava pabalstīt ja pirmie divi
priekšlikumi, Bumeistera un Nikolaja Kalniņa, tiktu
noraidīti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskas
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija iztei-
cās pret abiem Bumeistera priekšlikumiem, tāpat ari
pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Būmeisters grib
atjaunot sociālās likumdošanas komisijas variantu,
kurš jau 2. lasījumā tika noraidīts. Nikolaja Kalni-
ņa priekšlikums jau tamdēļ nav pieņemams, ka apga-
baltiesa nevar iecelt miertiesnesi par īres valdes
priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Pa priekšu nāks nobalsošanā Bumeistera
priekšlikums dalītā veidā, kā viņš to ir pieprasījis.
Ja tie tiktu noraidīti tad nāks nobalsošanā Nikolaja
Kalniņa priekšlikums, tad Purgala priekšlikums un
tad atkal Bumeistera otrs priekšlikums. Ja kāds no
šiem priekšlikums tai kārtībā, kā es tos nolasīju, tik-
tu pieņemts, tad atkristu vispārējie priekšlikumi. No-
balsošanā nāk visprms Bumeistera priekšlikums

I. daļā 9. panta pamattekstu izteikt viņa priekšā liktā re-
dakcijā:

„lres valdi ievēl pilsētu vai miestu dome uz savu piln-
varu laiku sekoša sastāvā: pa vienam īrnieku un namsaim-
nieku priekšstāvim kā locekļiem un vienu domes priekšstavi
kā priekšsēdētāju. Katram īres valdes loceklim, tāpat priekš-
sēdētājam ievēlams ari vietnieks. Par priekšsēdētāju un viņa
vietnieku ievēlamas pēc iespējas tādas personas, kuras var
ieņemt miertiesneša vietu."

Es likšu tagad šo Bumeistera priekšlikuma daļu
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
Bumeistera priekšlikuma dalu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šo Bumeistera priekšlikuma daļu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par Bumeistera priekš-
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likuma I. daļu nodotas 36 balsis,- pret to — 39 balsis
un atturējušies 4. Priekšlikums atraidīts. Un līdz ar
to atkrīt ari Bumeistera priekšlikuma pārējās daļas.
Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums

9. pantu izteikt viņa_ priekšā liktā redakcijā, kura skan:
„Ires valdes priekšsēdētaju un viņa vietnieku ieceļ at-

tiecīga apgabaltiesa no miertiesnešu sastāva. īres valdes
locekļus — vienu īrnieku un vienu namsaimnieku priekšstavi,
ka ari viņu vietniekus ievel pilsētas vai miesta dome uz savu
pilnvaru laiku."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu — 38
balsis, pret — 36, atturējušies — 4. Priekšlikums
atraidīts. Nobalsošana nak Purgala priekšlikums

9._ pantu izteikt šādi:
„Ires valdes locekļus ievēl pilsētu un-miestu domes uz

savu pilnvaru laiku. Viņi izpilda savus pienākumus bez atlī-
dzības, īres valdes priekšsēdētājs ir vietējais miertiesnesis."

Es lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Purgala
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Purgala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Par Purgala priekš-
likumu — 37 balsis, pret to — 43, atturējies nav ne-
viens. Purgala priekšlikums atraidīts. Nobalsoša-
na nak Bumeistera priekšlikums —

9. panta strīpot vārdus: ..Priekšstāvji izpilda savus pie-
nākumus bez atlīdzības."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bumeistera
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bumeistera priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Bumeistera priekšlikumu — 37 balsis,pret — 38, atturējušies — 4. Priekšlikums atraidīts.
Nobalsošana nak 9. pants 2. lasījumā pieņemtā re-dakcija. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret pantapieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pie-
ņemts vienbalsīgi. Ludzu nolasīt pārlabojumu pie
9 . panta.

Sekretārs J. Vesmanis:..9. strīpot.'^
M.

Vegezaks, N. Kalniņš.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviensneveļas? Ludzu referentu atsauksmi.
Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-

nas komisija_ priekšlikumu pabalsta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās ko-misijas referents.
Referents E. Knopps: Juridiskā komisija iztei-cas pret priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā'nāk

Vegezaka un Nikolaja Kalniņa līdzīgais priekšlikums9. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka-Nik

Kalniņa priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas irpret Vegezaka-Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lū-dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balso-šanas iznākums: par Vegezaka-Nik. Kalniņa priekš-likumu nodotas 45 balsis, pret to — 36, atturējies navneviens._ Priekšlikums pieņemts — 9. pants strī-pots. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 11. panta
Sekretārs J. Vesmanis:„Pantu izteikt šādi:

niekiemvi/nāaf i-0 f-kIi r??"'"hekiem un namsaim-nekiem vienāda skaita. īrnieku un namsaimnieku organiza-
Sstus

S leS"!egt PilSētU U" miestu domēm kandidātu
Kur tādu organizāciju nav, tur īrnieku un namsaimniekugrupām no vismaz 50 personām ir tiesība iesnie™™3l!

sarakstus.
Ja kandidātu saraksti nav iesniegti, tad pilsētu un miestu

domes ievel īres valdes locekļus no domnieku priekšā, lik-
tiem kandidātiem." Iesniedzis J. Purgals.

„Panta strīpot vārdus „un viņu vietnieki".
Iesniedzis M. Vegezaks."

_Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
neveļas? Ludzu referentus izteikties. Vārds soci-
ālās likumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija noraidīja abus pārlabojumus pie 11. panta
ir no Purgala, ir no Vegezaka. Purgala priekšlikumu
noraidīja aiz tiem motiviem, ka Purgala priekšliku-
mā nav paredzēts, kā īres valdes locekļus jāvēl no
iesniegtiem sarakstiem, kā tas ir pieņemts 2. lasīju-
ma tekstā. Aiz šiem motiviem sociālās likumdoša-
nas komisija izteicās pret Purgala priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referentam vārds.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie-
krīt Purgala kunga un Vegezaka kunga iesniegtiem
priekšlikumiem, jo tie labāki un juridiski skaidrāki
formulē to pašu, kas jaubija pieņemts 2. lasījumā un
pēc būtības neko negroza.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Purgala priekšlikums. Ja Purgala priekš-
likumu pieņem, tad atkrīt Vegezaka priekšlikums.
Es lieku tagad uz balsošanu Purgala priekšlikumu,
kurš skan:

,,11. pantu izteikt šādi: „Ires valdes locekļi ievēlami no
īrniekiem un namsaimniekiem vienādā skaitā. īrnieku un nam-
samnieku organizācijām ir tiesība iesniegt pilsētu un miestu
domēm kandidātu sarakstus.

_Kur tādu organizāciju nav, tur īrnieku un namsaimnieku
grupām no vismaz 50 personām ir tiesība iesniegt kandidātu
sarakstus.

Ja kandidātu saraksti nav iesniegti, tad pilsētu un miestu
domes ievel īres valdes locekļus no domnieku priekšā lik-
tiem kandidātiem."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgala priekš-
likumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Purgala priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas
iznākums: par Purgala priekšlikumu nodotas — 42
balsis, pret — 39, atturējies nav neviens; Purgala
priekšlikums pieņemts. Līdz ar to 11. pants pie-
ņemts viņa priekšā liktā redakcijā un atkrīt Vege-
zaka priekšlikums pie 11. panta. Lūdzu nolasīt pār-
labojumus pie 13.panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu izteikt šādi: „Prasību lietās īres valde piemēro

civilprocesa likumu noteikumus par tiesāšanas kārtību mier-
tiesās, ciktāl tie nerunā pretim šim likumam."

Iesniedzis J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Es lūdzu,referentus izteikties.
Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-

nas komisija to pārlabojumu noraidīja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-

sijas referents.
Referents E. Knopps: Juridiskā komisija šim

priekšlikumam piekrīt, jo pēc būtības nekas netiek
grozīts, bet tikai skaidrāk tiek formulēts, uz kāda li-
kuma pamata īres valde spriež.

priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums pie 13. panta, kurš skan: —

13. pantu izteikt šādi:
„Prasību lietās īres valde piemēro civilprocesa likumu

noteikumus par tiesāšanas kārtību miertiesās, ciktāl tie ne-
runa pretim šim likumam."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Purgala priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret —
34 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums pie-
ņemts un līdz ar to 13. nants pieņemts Purgala priek-
ša liktā redakcijā. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie
15. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Panta pec vārda „priekšstāvji" iespraust vārdus: „vai

viņu vietnieki'\ Nik. Kalniņš."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Es lūdzu referentus dot atsauksmi.
Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-

nas komisija, izteicas par šo priekšlikumu, bet tā kā
tagad visi pārlabojumi pie 9. panta noraidīti un pants
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paliek agrākajā redakcija, tad protams šim priekšli-
kumam vairs nav nekādas nozīmes.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiska komisija izsa-
kās pret priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņa ar agrāk
notikušo balsošanu priekšlikums ieskatāms par at-
kritušu. Vai būtu kāds, kas to uzturētu? Nav.
Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 19.panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„19. pants: „Ires valdes spriedumi

^
un lēmumi prasību

lietās "pārsūdzami tādā pašā kārtība, ka miertiesneša sprie-
dumi un lēmumi, piemērojoties civilprocesa likumu noteiku-
miem. Pārējās lietās īres valdes lēmumi pārsūdzami apga-
baltiesai, saskaņā ar likumu par administratīvam tiesām."

J. Purgals.
Pantā strīpot vārdus: „saskaņā _ar likumu par admini-

stratīvām tiesām" un to vieta likt vārdus: „apelacijas kar-
tībā" . _ P- Berģis."

. Yh Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Vārds Purgalam.
'\ ļt* J. Purgals (kristīga-nacionala savienība): Aug-

stais nams! īres valdēm nāksies izšķirt divējāda
veida lietas: tiesu lietas un visas pārējas lietas, kas
attiecas uz izīrējamo telpu reģistrāciju un inspekciju.
2. lasījumā 19. pantu pieņēma tāda redakcija, ka īres
valdes lēmumi pārsūdzami apgabaltiesa, saskaņa ar
likumu par administrativām tiesām. Kas attiecasuz
tiesu b'etu izspriešanu, tad mēs līdz šim_esam turēju-
šies pie principa, ka visas tiesu lietas jāizspriež pe;
būtības divi instancēs; trešā instance tiesu lietās ti-
kai revidē pirmo divu instanču spriedumus. Tadel
ari īres valdēm, cik tālu tās izpilda tiesnešu funkci-
jas, vajadzētu rīkoties pēc tā paša principa. Bez
manis iesniegtā pārlabojuma pie 19. panta, ir iesnie-
dzis pārlabojumu ari deputāts Pēteris Berģa kungs.
Viņš ari savā pārlabojumā prasa, lai tiesu lietas īres
valdes izšķirtu piemērojoties manis pievestiem

^
prin-

cipiem un lai būtu iespējama apelācijas kartība.
Kas tad nu ir šī apelācijas kārtība? Apelācijas kar-
tība ir piemērojama tikai tad, 'ja ari otrā instance iz-
spriež lietas pēc būtības. Tādēļ ari es savā pārla-
bojumā pie 19. panta vispirmām kārtam prasu, lai
īres valdes spriedumi un lēmumi prasību lietas butu
pārsūdzami tādā pašā kārtībā, kā miertiesneša sprie-
dumi un lēmumi, piemērojoties civilprocesa likumu
noteikumiem. Izšķirot tiesu lietas, var but lēmumi
pēc būtības un tie tad ir tie spriedumi; bet_var būt
ari lēmumi, kas attiecas tikai uz blakus jautājumiem,
kas lietu pēc būtības neizšķir. Šāda lietu izšķiršana,
piemērojoties civilprocesa likumu noteikumiem, ir
nepieciešama. Tāpēc ari mums skaidri jāpasaka
šinī likumā,ka īres valdes skata cauri tiesu lietas pēc
būtības, piemērojot civilprocesa noteikumus,_ka īres
valdes spriedumi vai lēmumi pārsūdzami tāpat ka
miertiesnešu spriedumi un lēmumi, cik tālu tie attie-
cas uz tieslietām. Pārējos jautājumos, t i. attiecībā
uz dzīvokļu inspekciju un reģistrāciju īres valžu lē-
mumus — es to pastrīpoju, jotie nebūs spriedumi pēc
lietas būtības — var pārsūdzēt apgabaltiesā, piemē-
rojoties likumam par administrativām tiesām. Tā-
dēļ es lieku augstam namam priekšā 19. pantu izteikt
manis iesniegtā redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Vārds Nikolajam Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Es gribu _ iz-
teikties pret Purgala priekšlikumu. Lieta ir tāda.
Ja jaubija vajadzīgas īres valdes, tad taču tam bija .
kāds nolūks, kāds mērķis, kamdēļ viņas tiek dibinā-
tas. Tamdēļ ari tie 2 piesēdētāji šaīs īres valdēs tika
pievienoti klāt. Ja jau šīs lietas no īres valdēm ir
pārsūdzamas apelācijas kārtībā, tāpat kā visas citas
tiesu lietas uz apgabaltiesu, priekš kam tad vajadzī-
gi tie 2 piesēdētāji. īres lietas pēc būtības nav ne-
maz sarežģītākas, nekā daža laba cita civillieta. Vi-

ņas pat ir dažā ziņā vienkāršākas, vismaz palikušas
vienkāršākas caur šo jauno likumu. Tā tad ne tam-
dēļ tie 2 piesēdētāji īres valdēm ir klāt pielikti, pie
tam, nostrīpojot 9. pantu, ar lemjošām balss tiesībām
un nevis ar padomdevēja balss tiesībām, ne tamdēļ
viņi pielikti tur klāt, ka šīs lietas būtu sarežģītas,
bet aiz cita iemesla, un proti, tādēļ lai pie īres lietu
izspriešanas būtu klāt priekšstāvji no sabiedrības,
lai būtu klāt priekšstāvji, kuri piedalītos izspriešanā,
līdzīgi tam, kā krimināltiesās zināmos gadījumos
piedalās zvērinātie piesēdētāji, lai būtu sabiedrības

- balss klāt pie šo spriedumu taisīšanas, lai netiktu šis
spriedums taisīts vienīgi no pastāvīgiem ievēlētiem
tiesnešiem, kuri ievēlēti uz ilgu laiku, pat uz visu
mūžu, bet lai arvien šais spriedumos atspoguļotos
sabiedrības griba un doma. Saprotams, jašie sprie-
dumi, kas taisīti ar sabiedrības priekšstāvniecības
piedalīšanos, tiek vēlāk revidēti no otras instances,
kur sabiedrības priekšstāvji nepiedalās, tad tas no-
lūks, kamdēļ īres valdes radītas, zūd. ? Tad viss tas
labais iespaids, kādam vajadzēja rasties no šiem
priekšstāvjiem īres valdēs, tiek anulēts otrā instancē.
Ja pielaizta apelācijas kārtība, tad ir skaidrs, ka nav
vajadzīgas nekādas īres valdes, bet tās lietas var iz-
šķirt parastās tiesās, jo tad tā piegarša, kura būs šiem
spriedumiem, tāpēc ka ir klāt 2 piesēdētāji, tā zūd
otrā instancē. Tāpēc ari sociālās likumdošanas ko-
misija šīs īres valdes proponējot, paredzēja, ka šie
spriedumi nav vairs pēc būtības caurskatāmi. Viņus
var pārsūdzēt administratīvās tiesāšanaskārtībā, t i.
pārsūdzēt apgabaltiesā, kura pārbauda likumību, tikai
no likumības viedokļa, līdzīgi kasācijas tiesu iestā-
dēm. Šīs valdes būtu līdzīgas tiesu iestādēm, kurās
piedalās zvērinātie piesēdētāji, šefenu tiesām. Ja mēs
ievedām īres likumā šos priekšstāvjus, zvērinātos
piesēdētājus, tie ari dos zvērestu, — tad otra instance
nav vairs vajadzīga un viņai vajaga būt vairs tikai
revidējošai iestādei, kura skatīsies,' vai ievērots li-
kums, vai likumība ņemta vērā, bet īres valdes lēmu-
mos jauparādās zināmā mērā tiesnešu sirdsapziņa un
to revidēt pēc būtības nav vajadzīgs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentus dot atsauksmes.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam
Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Purgala un tāpat Berģa
priekšlikums lauž to kārtību, kāda pieņemta 2. lasīju-
mā un kādu to lika priekšā sociālās likumdošanas ko-
misija. Līdzšinējā tiesāšanas kārtība, kura pielaiž
pārsūdzību pēc būtības, īrniekiem reti kad nāk par
labu, taisni otrādi, drīzāk par ļaunu. Varētu vēl pie-
laist Purgaļa priekšlikumu tādā gadījumā, ja viņš
būtu paredzējis,ka apgabaltiesās piedalās tāpat viens
priekšstāvis no īrniekiem un no namsaimniekiem,kā
tas ir īres valdēs, jo tad apmēram būtu vienāda sa-
stāva instances, kuras lietas izspriež un varbūt tur
lēmumi tiktu taisīti piemērotāki. Bet pēc tagadējā
priekšlikuma tas nav sagaidāms, vienkārši tas iznī-
cina to principu, kāds 2. lasījumā bijis priekšā likts
no sociālās likumdošanas komisijas un pieņemts.
Tāpēc man sociālās likumdošanas komisijas vārdā jā-
izsakās pret abiem diviem priekšlikumiem, kā Pur-
gala, taBerģa.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds otram re-
ferentam.

Referents E. Knopps: Man juridiskās komisijas
vārda jāizsakās par Purgala kunga priekšlikumu,
kurš ienes skaidrību un precizitāti īres likumā. Man
šķiet, ja šis priekšlikums tiks noraidīts, tad tas īrnie-
kiem nenāks par labu, jo pēc 2. lasījumā pieņemtā
teksta īres valdes galīgi taisa lēmumu prasības lietās
un īres valdes spriedums caur policiju izvedams. Tā
tad īrniekiem vairs netop dota iespēja pārsūdzēt
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spriedumu un policija_ varētu izlikt īrnieku tūlīt pec
sprieduma. Tas nekādā ziņa īrniekiem nevar nākt
par labu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Purgala priekšlikums pie 19.panta,kurš skan:

„Ires valdes spriedumi un lēmumi prasību lietās _pārsū-
dzami tādā pašā kārtībā kā miertiesneša spriedumi un lēmumi,
piemērojoties civilprocesa_ likumu noteikumiem. Pārejas lie-
tās īres valdes lēmumi pārsūdzami apgabaltiesai, sasakaņa ar

. likumu par administrativām tiesām."
Ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkristu

Berģa priekšlikums pie 19. panta. Es lieku tagad, no-
lasīto Purgala priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas būtu par Purgala priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Purgala priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Purgala
priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret to — 39 balsis,
atturējies nav neviens. Purgala priekšlikums pie-
ņemts un līdz ar to ari pieņemts 19. pants viņa
priekšā liktā redakcijā. Atkrīt Berģa priekšlikums.
Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 20..panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„20. pantu izteikt šādi: „Ires valdes uztur pilsētu un

miestu pašvaldības". Iesniedzis J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Vārds Purgalam.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Visi mēģinājumi pārlabot 9. pantu ir at-
raidīti. Tā tad 9. pants paliek 2. lasījuma redakcija.
Tanī starp citu ir teikts, ka nedabū nekādu atlīdzību
priekšstāvji, kas izpilda savus pienākumus īres lietās
no namu īpašnieku vai īrnieku puses. Nu nāk 20.
pants, kurš nosaka: «īres valdes uztur vietējā paš-
valdība, kura ari noteic īres valdes darbinieku atal-
gojuma apmērus." Ja tagad 3. lasījumā 9. pantā pie-
ņem, ka namīpašnieku, izīrētāju un īrnieku priekš-
stāvji nedabū atlīdzību, tad taču nevar 20. pantu pie-
ņemt tādā veidā, kā tas pieņemts 2. lasījumā, ka dar-
biniekiem nosakāma atlīdzība. Tāpēc es lieku priekšā
20. pantu pieņemt tādā redakcijā: «īres valdes uz-
tur pilsētu un miestu pašvaldības" un šinī 20. pantā
nerunāt neko par atalgojuma apmēriem. Ja jau tas
miertiesnesis tā kā tā dabū atalgojumu un izīrētāju,
un īrnieku priekšstāvji darbosies bez atalgojuma, tad
galu galā atliks kanclejas izdevumi, varbūt, ari kādi
citi Tos noteiks pašvaldība, tāpat kā līdz šim paš-
valdība noteic saviem darbiniekiem atalgojumu.
(Starpsauciens.) Protams, tiem būs liels darbs, bet
tie ari dabūs atalgojumu bez šī 20. panta teikuma,
kurš noteic īres valdes darbinieku atalgojuma apmē-
rus. Tāpēc es lieku priekšā augstam namam šo 20.
pantu saskaņotības dēļ pieņemt manis priekšā liktā
redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Es lūdzu referentus dot atsauksmi.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam
Rozentālam.

Referents AL Rozentāls: Otrā lasījumā 20. pantu
pieņēma sociālās likumdošanas komisijas redakcijā.
Sociālās likumdošanas komisija nedomāja ar savu
pantu noteikt, ka tikai īrnieku un namsaimnieku
priekšstāvj ir atalgojami, jo bez tiem īres valdēs būs
ari vēl citi darbinieki, un par šiem ari runā 2. lasī-
jumāpieņemtais 20. pants. Tāpēc, apspriezdama Pur-
gala kunga pārlabojumu, komisija atrada, ka viņš
ir lieks un noraidāms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija izsa-
cījās par Purgala kunga priekšlikumu. Pats par sevi
saprotams, ja šeit tiks noteikts, ka īres valdes uztur
pilsētu un miestu pašvaldības, tad, saprotams, ka
kanclejas darbinieki dabūs algu,kuru noteiks pilsētas

valdes un nebūtu vajadzīgs to šinī likumā vēl reiz
atkārtot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Purgala priekšlikums pie 20. panta, kurš skan:

„20. pantu izteikt šadi:_
„Ires valdes uztur pilsētu un miestu pašvaldības."
Es lieku tagad Purgala priekšlikumu uz balso-

šanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgala
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Purgala priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsoša-
nas iznākums: par Purgala priekšlikumu nodotas 42
balsis, pret to — 37 balsis, atturējies nav neviens.
Purgala priekšlikums pieņemts un līdz arto 20. pants
pieņemts Purgala priekšā liktā redakcija. Es lūdzu
nolasīt pārlabojumu pie 21. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
„21. pantu strīpot. Iesniedzis_ J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne_

vēlas? Es lūdzu referentus dot atsauksmi. Sociālas
likumdošanaskomisijas referentam vārds.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija Purgala priekšlikumu noraidīja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija izteicās
pret priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Purgala priekšlikumspie 21. panta:

pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos,kas būtu par Purgala priekš-

likumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Purgala priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret — 37,
atturas — 4. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošanā
nāk 21. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas'? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
21. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par
21. panta pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret nav ne-
vienas, atturas 16. Pants pieņemts. Lūdzu nolasīt
pārlabojumus pie 22. panta.

,.Pantā strīpot vārdus: „3 dienu laikā pēc līguma uz-
teikšanas" un otrā rindā pēc vārdiem: „īres valdei" iespraust
vārdus: „nekavējoši pēc to atbrīvošanas". P. Bergis.

Pantā strīpot vārdus: „līguma uzteikšanas" un to vieta
likt vārdus: „to atbrīvošanās un pārejas viņa rīcībā".

J. Purgals.
Pantā strīpot vārdus: „pēc līguma uzteikšanas" un to

vietā likt: „pēc to atbrīvošanas". E. Knopps."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim

Berģim.
P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātu

kungi! Es atrodu par vajadzīgu iesniegt to pārlabo-
jumu tāpēc, ka līguma uzteikšanas moments patiesībā
vēl ļoti maz dod. Pirmkārt, tanī brīdī, kad līgums tiek
uzteikts, nebūt nav zināms, vai tas īrnieks, kam lī-
gumu uzteic, akceptēs šo uzteikšanu, nav zināms, vai
tas īrnieks, kuram uzteic, atstās telpas tanī dienā, uz
kuru ir uzteikts viņam līgums. Kā tad ar uzteikšanas ,
dienu jau varētu saistīties namsaimnieks ar jaunu
īrnieku? Kāda var būt pārliecība junam īrniekam,
ka viņš dabūs telpas tajā dienā, uz kuru telpas ir uz-
teiktas? Tas ir viens. Otrs motivs ir tas, ka telpu
līguma uzteikšana pēc vietējiem civillikumiem ir
daudz un dažāda. Starp citu paredzēts aridzan uz-
teikšanas termiņš pusgadu iepriekš. Kāda nozīme, ja
līgums tiek uzteikts pusgadu iepriekš, tūliņ izkārt par
to paziņojumu,kāda nozīme par tādu uzteikšanu ziņot
īres valdei, jauzteikšanas sekas, viņas efekts parādī-
sies tikai pēc pusgada? Vai tiešām var iedomāties,
ka veselu pusgadu no vietas atļaus staigāt jauniem
īrniekiem, jauniem reflektantiem uz telpām, telpas ap-
skatīt, japar šo telpu ieņemšanu var būt runa tikai
pusgadu vēlāk. 1ādēļ šis moments pantā jāfiksē
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citādi, liekot uzteikšanas momenta vieta atbrīvošanas .
momentu. Tanī brīdī, kad telpas kļūst brīvas — bet
ari ne vēlāk, kā taisni tanī paša brīdī — par to ir jā-
ziņo īres valdei. No šībrīža telpas ir pieejamas jau-
niem reflektantiem, jauniem īrniekiem. _ Tapec es
iesniedzu priekšlikumu panta strīpot vārdus «trīs
dienu laikā pēc līguma uzteikšanas" un iespraust vār-
dus «nekavējoši pēc to atbrīvošanas". _

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalam.
J.Purgals (kristīgā nacionalā_ savienība): Aug-

stais nams! Es piekrītu principa deputāta Berģa
priekšlikumam, ka nevar izīrēt telpas talak tūliņ jau
pēc uzteikšanas. Tas ir pareizi. Bet ka tad nu ir ar
to atbrīvošanu? Ari deputāts Knoppa kungs pie 22.
panta liek priekšā, pārlabojumu, kura ari viņš prasa
strīpot vārdus «pēc līguma uzteikšanas" un to vieta
likt «pēc to atbrīvošanas". Juridiska komisija sava
laikā plaši iztirzāja šo pantu un atrada, ka izīrētajam
nemaz nav iespējams pieteikt telpas, kuras nav pār-
gājušas viņa rīcībā. Kā nu galu gala to izdarīt ta,
.lai izīrētājs zinātu to īsto momentu, par kuru runa
deputāts Berģa kungs.. Tiklīdz ka telpas atbrīvotas,
izīrētājam tūliņ nekavējoties jāsteidzaspaziņot, ka nu
šīs telpas ir brīvas, ka nu var nākt un tas īrēt Ta
viņš to nemaz nevar izdarīt. Viņš nevar to attiecīgo
momentu notvert citādi, kā tikai tad, kad bijušais īr-
nieks telpas ir pilnīgi atbrīvojis un atdevis izīrētajam
visas atslēgas vai pateicis, ka tagad nu viņš var rīko-
ties ar attiecīgām telpām. Tādēļ ari_ juridiska komi-
sijā ne bez iemesla piemetināja, katām telpām ir ja-
atbrīvojas un jāpāriet atpakaļ izīrētāja rīcība. Tad
nav šķēršļu, lai telpas pieteiktu un tālāk izīrētu. Tā-
pēc es, atjaunojot juridiskāskomisijas redakciju attie-
cībā uz šo pantu, lieku priekšā augstam namam strī-
pot vārdus «līguma uzteikšanas" un to vietā likt vār-
dus «to atbrīvošanās un pārejas viņa rīcībā". Tad
izīrētājam ir iespējams šīs telpas dot_ tālāk jauniem
īrniekiem. Kas attiecas uz tām 3 dienām, tad tās lika
priekšā abas komisijas. Nav nemaz iespējams tā uz
rāvienu katram izrētājam, tā uz reiz, pieteikt tās tel-
pas, un tāpēc ar sociālās likumdošanas komisija tiem
neieredzētiem namsaimniekiem deva vismaz 3 die-
nas, kad viņiem būtu jāpieteic, un tad nāk tikai tās
bīstamās sekas priekš viņa, ja namsaimnieks tās tel-
pas nepieteiktu. Tagad prasīt, lai nekavējoties, tai
pašā momentā pieteiktu, tas nu ir par daudz rigorozi,
un tāpēc es lūdzu augsto namu pieņemt pantu manis
priekšā liktā redakcijā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
>~JBerģim.
ļ}M P. Berģis (demokrātiskais centrs): Man_ tikai īsa

^
piezīme. Par atbrīvotām telpām mēs saucām tādas

0 telpas, no kurām ir izvākta ne tikai visa manta un ari
paši iedzīvotāji izvākušies, bet tādas telpas, kur brīvi
var ieiet un rīkoties. Kamēr šiemomenti nav iestāju-
šies, tikmēr telpas nav brīvas, kamēr tur netiek iekša,
kamēr atslēgas nav nodotas, tikmēr tās telpas nav
brīvas. Tā tad ir skaidrs, ka ja mēs_ runājam par at-
brīvotām telpām,tad par tādām telpām,no kuram īr-
nieks pats izvācies, izvācis ari savas mantas un no-
devis atslēgas. Pēc tam, kad telpas atbrīvotas, tas
nekur nevar palikt, kā pāriet izīrētāja rīcībā. Tad
viņas ir jāpieteic tūliņ, jāizliek zīmes un t t Tapec
es ari uzturu savu pārlabojumu.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentus izteikties.

Referents M.Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija ir noraidījusi visus trīs pārlabojumus pie 22.
panta. P. Berģa kungs motivēja savu priekšlikumu
ar to, ka būšot daudz īrnieku, kuriem īres līgumi jā-
uzteic 6 mēneši iepriekš, un būšot jāgaida tāpēc ilgi,
līdz dabūtu brīvu dzīvokli un līdz kamēr varētu kāds
jauns īrnieks viņā tikt iekšā. Lielāka daļa namsaim-

nieku, kā zināms no īres maksas paaugstināšanas,
kura notiek ik pēc mēneša, uzteic īres līgumu ik mē-
nesi. Patiesībā jūs redziet, ka tādi gadījumi, kur jā-
gaida 6 mēnešus, varbūt nemaz nenāks priekša un
tāpēc ari nebūs nemaz jāgaida tik ilgi, kamēr telpas
atbrīvosies. Nav ari teikts ar to, ja līgums uzteikts,
ka būtu liegts līdzšinējam īrniekam līgumu noslēgt par
jaunu, bet tikai būs jāpaziņo par to īres valdēm, ka
līgums ir noslēgts, vienalga vai ar to pašu vai ar citu
īrnieku. Aiz visiem tiem motiviem sociālas likumdo-
šanas komisija izteicās pret visiem trim pārlaboju-
miem.

Priekšsēdētājs.Fr. Vesmanis: Juridiskas komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Juridiska komisija izsacī-
jāspar Purgala kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fn Vesmanis: Balsošanas kar-
tība. Nobalsošanā nāks vispirms Pētera Berģa
priekšlikums. Ja tas tiktu pieņemts, tad naktu nobal-
sošanāPurgala priekšlikuma pēdējā daļa, kura skan:
«un pārejas viņa rīcībā". Ar Berģa vai Purgala
priekšlikumu pieņemšanu atkrīt Knoppa priekšli- <
kūms. Es lieku vispirms uz balsošanu Pētera Berģa
priekšlikumu, kurš skan:

„22. pantā strīpot vārdus: «trīs dienu laika pēc līguma
uzteikšanas" un otrā rindā pēc vārdiem „īres valdei" iespraust
vārdus: «nekavējoši pēc to atbrīvošanas"."

Lūdzu pacelties, kas ir par Pētera Berga priekš-
likumu. Par Pētera Berga priekšlikumu nodotas ti-
kai 13 balsis, nepietiekošs skaits, priekšlikums at-
krīt. Nobalsošanā nāk Purgala priekšlikums.

„22. pantā strīpot vārdus: „līguma uzteikšanas" un_ to
vietā likt vārdus: „to atbrīvošanās un pārejas viņa rīcībā". "

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas ir par Purgala priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas ir pret Purgala priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Purgala priekšlikumu no-
dotas 43 balsis, pret to — 36, atturējies nav neviens.
Purgala priekšlikums pieņemts. Līdz ar to atkrīt
Knoppa priekšlikums. Es lieku 22. pantu pārlabotā
veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas būtu pret
22. panta pieņemšannu. Nav. Kas atturas ? Nav.
22. pants pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt pārla-
bojumus pie 26. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pantu pieņemt sekoša redakcijā: «Izīrētajam nav tie-

sība aizliegt īrniekam lietot nomas objektu ar piederumiem."
E. Knopps.

Pantu izteikt šādi: «Izīrētājam nav tiesība aizliegt īr-
niekam lietot nomas objektu ar piederumiem." J. Purgals.

Pantā radīt piezīmi ar šādu saturu: „Par lifta lietošanu
un vannas ūdens sildīšanu noteicama maksa uz vienošanās
pamata." _ A. Bergs.

Pantā: strīpot trešā rindā vārdu: «liftu"; tāpat ceturtā
rindā strīpot vārdus: «un tamlīdzīgas labierīcības".

Atsevišķi balsot. K. Kasparsons."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Vārds Purgalam.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība):

Augstais nams! 26. pants 2. lasījuma redakcijā pa-
redz visvisādas ērtības un nomas vai īres objektu
piederumus, kā ūdeni, gāzi, elektrisko strāvu, liftu,
siltu ūdeni, centrālo apkurināšanu, pagrabus, bēni-
ņus, pieliekamās telpas un vēl tamlīdzīgas labierī-
cības. Visi šie piederumi un tās ērtības, kuras uz-
skaitītas šinī pantā, var būt, var ari nebūt īres lī-
guma priekšmets. Sevišķi tas man jāsaka attiecī-
bā uz liftu, par ko ienests pārlabojums 2. lasījumā
no deputāta Morica kunga. Deputātu kungi! Jums
taču zināms, ka tais namos, kur ir lifts, reti tas lifts
ir kārtībā; vienkārši tādēļ nav kārtībā, ka namsaim-
nieki nespēj pie tagadējām īrēm laist liftu darbībā
un tikai tanīs namos lifts darbojas, kur īrnieki, kas
dzīvo augšējos stāvos, atsevišķi to liftu uztur,
maksājot samērā ar lifta lietošanu tik daudz, cik
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vajadzīgs lifta kārtībā uzturēšanas izdevumu seg-
šanai. Ja tagad mēs pieņemtu šo pantu tādā vei-
dā, kā tas 2. lasījumā rediģēts, tad iznāktu tā, ka
ikvienam nama iedzīvotājam ir tiesība neatkarīgi
no viņa līguma noteikumiem prasīt, lai lifts būtu kār-
tībā un lai viņš varētu braukāt ar to liftu, kad vi-
ņam patīkas. Un ja namsaimnieks būtu katram ie-
dzīvotājam to lifta atslēgu devis vai atvēris durvis,
lai katrs, kas nāk no ielas, braukā pie īrnieka, tad
tomēr, ja lifts kādreiz sabojātos, — mēs zinām, ka
lifts ir ļoti vārīgs mechanisms, — pēc 26. panta nāk-
tu sodi, aresti un naudas sodi, kuri izīrētājam birtin
birtu virsū. Vai tas ir iespējams? To taču gan īr-
nieki paši sapratīs, ka tā vairs nebūtu tikai īr-
nieku interešu ievērošana, bet tā būtu izīrētāju vajā-
šana ar visiem iedomājamiem līdzekļiem. Tāpēc
man ir jāliek priekšā augstam namam pieņemt vai
nu manu pārlabojumu pie šī nanta vai deputāta Knop-
pa kunga pārlabojumu, ka izīrētājs dod īrniekam lie-
tošana īres priekšmetu ar piederumiem, ar tādiem
piederumiem, kādi paredzēti īres līgumā. Ja būs pa-
redzēts īres līgumā, ka īrniekam jāmaksā par liftu —
viņš sapratīs, ka tas lifts pats nevar uzturēties kār-
tība un darboties, tad viņš maksās. Tas ir mūsu ma-
teriālo tiesību pamatnoteikums, ka izīrētājam jādod
īrniekam lietošanā pret atlīdzību īres priekšmets.
Tas taču skaidrs. Bet ko mēs gribam ar šo pantu
panākt? Mēs gribam, ka neatkarīgi no paša līguma,
jādod ērtības ikvienam, vai viņšpar to maksā vai ne-
maksā. Tā tas nav iespējams. Tāpēc es lieku priekšā
pieņemt manu pārlabojumu vai Knoppa kunga pārla-
bojumu un attiecībā uz liftu, kā ari attiecībā uz silto
ūdeni neaizmirst, ka par to jāmaksā. Mēs visi ļoti
labi zinām, ka nav un nevar būt tāda kārtība, ka sil-
tais ūdens pats no sevis rastos. Tur jāpatērē daudz
kurināma materiāla, citādi viņu nevar radīt. Tāpēc
gan izdevumi par kurināmo materiālu jāsedz. Tā-
pēc priekšā liktie pārlabojumi pie šī panta nepiecie-
šami.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens neveļas? Ludzu referentus dot atsauksmes.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija pārlabojumus pie 26. panta noraidīja. Pur-
gala kungs aizrādīja, it kā tas pants tādā veidā, kā
viņš pieņemts 2. lasījumā, t. i. sociālās likumdoša-
nas komisijas redakcija, esot viens izīrētāju vajāša-
nas pants. Es domāju,ka tādam raksturojumam ne-
būtu pamata. Taisni tāda redakcija, kādu te lika
priekša Purgala kungs un pārējie kungi, var drīzāk
novest pjeīrnieku vajāšanas, ne pie izīrētāju, kā par
to jau nacas aizrādīt pie 2. lasījuma un ko negribu
vairs atkārtot Tagadējais pants ir pieņemts tādā
redakcija, ka sociālas likumdošanas komisija ir li-
kusi priekša. Tāpēc nebūtu ne mazākā iemesla šo
redakciju grozīt. Jau arto vien, ka noteic tik īsi un
strtfpi, ka to liek priekša Knoppa un Purgala kungi,
radīs daudz sarežģījumu starp izīrētāju un īrniekiem.
Kas attiecas uz Berga pārlabojumu — 26. pantā ra-
dīt piezīmi ar šādu saturu: «Par lifta lietošanu un

, vannas ūdens sildīšanu noteicama maksa uz vieno-
šanāspamata" tad slikti, ka Berga kungs nāk ar šo
priekšlikumu tikai tagad. Kad pie 45. panta sociālās
likumdošanas komisija bija likusi priekšā noteikt
maksu par vannas ūdens sildīšanu, tad viņš par to
nebalsoja.

^
Tagad ir par vēlu apdomāties. Vismaz

šinī nodaļa tāds pants nepavisam neder iekšā. Tā-
pēc man jāizsakās ari pret šo pārlabojumu. Es lūgtu
pieņemt šo pantu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referentam vārds.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie-
krīt Knoppa un Purgala priekšlikumam, jo jēdziens

«ar piederumiem" ir pilnīgi skaidrs katram juristam.
Nevar nemaz likumā uzskaitīt visus tos konkrētos
piederumus, kuri varētu ietilpt šinī pantā. Varbūt
kādā namā tiks ievests radiotelefons. Tas nebūs ie-
skaitīts un to nevarēs lietot. Tāpēc juridiskā komi-
sija nevar piekrist Kasparsona un Berga priekšliku-
miem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība — vispirms nāk nobalsošanā Knoppa un Purgala
priekšlikumi, kuri ir pilnīgi līdzīgi, ja tie tiktu pie-
ņemti, tad ir iespējams Berga priekšlikums — pie-
vienot pieņemtam pantam viņa priekšā likto piezīmi.
Ja viņi tiek pieņemti, tad atkrīt Kasparsona priekšli-
kums. Ja Purgala-Knoppa priekšlikums tiek atrai-
dīts, tad vispirms nāk nobalsošanā Kasparsona
priekšlikums un pēc tam Berga priekšlikums. Es
lieku tagad uz balsošanu Purgala-Knoppa priekš-
likumu, kurš skan:

26. pantu izteikt šādi: "Izīrētājam nav tiesība aizliegt īr-
niekam lietot nomas objektu ar piederumiem."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par šo Purgala-
Knoppa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Purgala-Knoppa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Purgala-Knoppa priekš-
likumu nodotas 39 balsis, pret to — 41 balss, atturē-
jies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Nobalso-
šanā nāk Kasparsona priekšlikums:

26. pantā strīpot 3. rindā vārdu «liftu"; tāpat 4. rindā
strīpot vārdus: «un tamlīdzīgas labierīcības".

Tā kā iesniedzējs ir lūdzis viņa priekšlikumu
balsot atsevišķi, tad vispirms nāk nobalsošanā viņa
priekšlikuma I. daļa:

strīpot. 3. rindā vārdu «liftu".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Kasparsona

priekšlikuma I. daļu. Par Kasparsona priekšlikuma
I. daļu nodotas tikai 24 balsis. Nepietiekošs skaits.
Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk Kasparsona
priekšlikuma II. daļa:

4. rindā strīpot vārdus: «un tamlīdzīgas labierīcības".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Kasparsona

priekšlikuma 2. daļu. Par šo Kasparsona priekšli-
kuma daļu nodota tikai 21 balss. Nepietiekošs skaits.
Šī daļa atkrīt. Nobalsošanā nāk Arveda Berga
priekšlikums:

26. pantā radīt piezīmi ar šādu saturu: «Par lifta lieto-
šanu un vannas ūdens sildīšanu noteicama maksa uz vienoša-
nas pamata".

Lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Arvedp
Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pre

^ t Arveda Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav tādu.
Balsošanas iznākums: par Arveda Berga priekšli-
kumu nodotas 32 balsis, pret — 40, atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk
26. pants 2. lasījuma pieņemta redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas butu pret viņa pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie šī panta? Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par 26. panta pieņemšanu. Balsošanas iz-
nākums: par 26. panta pieņemšanu — 48 balsis, pret
nav neviens.atturejušies 21. Pants pieņemts. Lū-
dzu nolasīt pārlabojumus pie 29. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Panta pirmā, teikumā strīpot vārdus: «visas noīrētas

telpas" un to vieta likt; «visu nomas objektu".
E. Knopps.

Panta strīpot vārdus: «ja viņš pats apdzīvo pārējās" un
to vieta likt: «ja viņš pats apdzīvo ne mazāk par pusi no visa
dzīvokļa". Nik. Kalniņš."

- Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nav velējies. Ludzu referentus dot atsauksmes par
pārlabojumiem pie 29. panta. Vārds referentam
Rozentalam.
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Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisija noraidīja Knoppa pārlabojumu un vien-
balsīgi pieņēma Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam Knoppam.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija piekri-
ta Knoppa priekšlikumam, bet noraidīja Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Man šķiet, ja pieņemtu Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu, tad, bez šaubām, tūkstošus
apakšīrnieku izliktu uz ielas. Jābrīnās, ka sociālde-
mokrāts un proletariāta aizstāvis Nikolajs Kalniņš
liek priekšā tādu pantu. (Nikolaja Kalniņa starp-
sauciens.) Varbūt dzīvokļu īrnieku, bet ne apakš-
īrnieku interesēs. Skaidra lieta, ja pieņemtu Niko-
laja Kalniņa priekšlikumu, tad īrniekiem, kas izīrē
vairāk kā pusi no sava dzīvokļa apakšīrniekiem, ne-
kas cits neatliktu, kā tos izraidīt, lai paturētu dzīvokli
sev, jo, javiņi tos neizraidītu, tad viņi pārkāptu Kal-
niņa kunga priekšā likto pantu un viņiem dzīvokļus
atņemtu. Šoreiz es aizstāvu apakšīrnieku intereses.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Knoppa priekšlikums

29. panta pirmā teikumā strīpot vārdus: «visas noīrētas
telpas" un to vietā likt «visu nomas objektu".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Knoppa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par Knoppa priekšlikumu nodotas 40
balsis, pret to nodotas 39 balsis, atturējies nav ne-
viens. Knoppa priekšlikums pieņemts. Nobalso-
šanā nāk Nikolaja Kalniņa priekšlikums

29pantā strīpot vārdus: „ja viņš pats apdzīvo pārējās"
un to vietā likt: «ja viņš pats apdzīvo ne mazāk par pusi no
visa dzīvokļa".

Lieku Nikolaja Kalniņa priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties toš, kas ir par Nikolaja Kal-
niņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu
nodotas 66 balsis, pret to nodotas 2 balsis, atturēju-
šies 2. Priekšlikums pieņemts. Lieku uz balsošanu
29. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelites tos, kas
ir pret 29. pantu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
29. pants pieņemts, vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt pār-
labojumus pie 29. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
«Pantu strīpot. J. Purgals.
Pantu strīpot un tā vietā atjaunot pantu sekoša redak-

cijā: «Ar šī likuma spēkā nākšanas dienu īres līgumi ar tā-
diem īrniekiem, kuri, nelietojot izīrētās telpas, tās visumā
tālāk izīrē, uzskatāmi par spēkā neesošiem.

Apakšīrniekiem, kuri lieto visu dzīvokli vai visas telpas,
ir tiesība prasīt no namsaimnieka īres līguma atjaunošanu tieši
uz viņu vārda." M. Vegezaks."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu referentus izteikties.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisija noraidīja abus pārlabojumus. Par pan-
ta strīpošanu nevarētu būt ne runa, jo taisni nam-
saimnieki ir bijuši tie, kas visvairāk sūdzējušies par
izīrētājiem-starpniekiem, kuri nonomā dzīvokļus,
paši viņos nedzīvo un liek visu īri samaksāt apakš-
īrniekiem. Tāpēc no liela svara ir pacelt šos apakš-
īrniekus par juridiskiemīrniekiem, un tāpēc 29. pants
katrā ziņā ir jāpatur, lai spekulācija ar dzīvokļiem
turpmāk vairs nebūtu iespējama.

Referents E. Knopps: Juridiskā komisija pie-
krita Purgala kunga priekšlikumam, bet ja Purgala
kunga priekšlikums tiktu noraidīts, tad juridiskā ko-
misija izsakās par Vegezaka priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Vispirms balsošanā nāk Vegezaka priekšli-

kūms — strīpot 29. pantu un pieņemt to viņa priekšā
likta redakcijā. Ja tas tiktu noraidīts, tad nobalso-
šana nāk Purgala priekšlikums par 29. panta strī-
pošanu. Vegezaks liek priekšā

29. pantu strīpot un tā vietā atjaunot pantu sekoša re-
dakcija:

«Ar šī likuma spēkā nākšanas dienu īres līgumi ar tādiem
īrniekiem, kuri, nelietojot izīrētās telpas, tās visumā tālāk iz-
fre, uzskatāmi par speķa neesošiem.

Apakšīrniekiem, kuri lieto visu dzīvokli vai visas telpas,
ir tiesība prasīt no namsaimnieka īres līguma atjaunošanu tieši
uz viņu vārda."

Es likšu tagad Vegezaka priekšlikumu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Par Vegezaka priekšlikumu nodotas
tikai 12 balsis; tas ir nepietiekošs skaits. Priekšli-
kums atkrīt. Nobalsošanā nāk Purgala priekšlikums,

29. pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-

likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Purgala priekšlikumu nodotas"32 balsis, pret to —40,
atturējies — 1. Priekšlikums atraidīts. Nobalso-
šanā nāk 29. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 29. panta pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. 29. pants pie-
ņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie
31. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantu strīpot. Iesniedzis J. Purgals.
Panta pirmā teikuma strīpot vārdus: «ja viņš pierāda,

ka". Iesniedzis Ē. Knopps."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalam.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! 31. pants ir viens no visnejuridiskakiem
pantiem šinī Tikumā. Tas dod ikvienam nama līdz-
iedzīvotajantjiesību prasīt īrnieka izlikšanu aiz šinī
panta paredzētiem iemesliem, starp citu ari tādēļ, ka
īrnieks sistemātiski traucē pārējo iedzīvotāju mieru
vai pārkāpj citus kopdzīvei vienā namā nepiecie-
šamos noteikumus. īrnieki, kuri dzīvo vienā namā,
īres attiecības nemaz nav, viņu starpā nekādu līguma
attiecību nav, un tomēr šis pants dod ikvienam īr-
niekam tiesību otru īrnieku izlikt no dzīvokļa, neska-

» toties uz to, ka ar to lauž īrnieka īres līgumu ar īrētā-
ju, ar namsaimnieku. Tikpat nepareizs no juridiskā
viedokļair ari šī likuma 50. pants, kurš 2. lasījuma
redakcija skan tā: «Ja kāds no nama īrniekiem ne-
padodas

^
īrnieku vairākuma lēmumiem par centrālās

apkurināšanas maksu, tad uz apkurināšanas komite-
jaspieprasījumu īres valde lemj par viņa izlikšanu no
telpām." Tā tad ari apkurināšanas komisija var iz-
likt īrnieku apkurināšanas izdevumu attiecīgas da-
ļas nesamaksas dēl un lauzt īres līgumu, kurš pastāv
starp īrnieku un namsaimnieku. Sevišķi sirdīgi aiz-
stāvēja savā laikā šo 31. pantu, kā ari 50. pantu de-
putāts Nikolajs Kalniņa kungs, bet ja mēs ņemam
vēra pārlabojumu, kuru ienesis Nikolajs Kalniņa
kungs pie 32. panta 15punkta,tad viņš jau sāk tagad
drusciņ atkāpties no tā,ko tik sirdīgi no sākuma aiz-
stāvēja. _ Starp citu Nikolajs Kalniņa kungs savā pār-
labojuma saka«īrnieks pēc apkurināšanas maksas
termiņa notecēšanas, neraugoties uz izīrētāja vai
nama apkurināšanaskomitejas atgādinājumu, nav 10
dienu laika no šī atgādinājuma nomaksājis no viņa
termiņa pienācīgo apkurināšanas maksu", tad izīrē-
tājs var prasīt uz likuma pamata tāda īrnieka izlik-
šanu, kurš nav savu daļu par apkurināšanu samak-
sājis. Redziet, te jau Kalniņa kungs sāk piekāpties.
Viņš sak noģist, ka juridiski pavisam aplams ir 31.
un 50. pants. Par to mums vēl nāksies runāt pie 32.
panta. Man teir jāsaka, ka ar tādiem pašiem panā-
kumiem pec būtības, kādus ar 2. lasījumā pieņemto
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31. pantu grib nodrošināt, mēs varam pieņemt 32.
pantā attiecīgus pārlabojumus, kuri ir no manis
priekšā likti. Es lieku-priekšā ne tik vien šo 31.
pantu kā juridiski pilnīgi neiespējamu strīpot, bet to
saturu, kas ir šim 31. pantam, pārnest uz 32. pantu
un to darīt tādā veidā,ka aiz tiem pašiem iemesliem,
aiz kuriem ne tik vien namsaimnieks, bet ari ik viens
īrnieks var savu līdziedzīvotāju izlikt, var izlikt iz-
īrētājs, kuram ir nomas līgums. Tādēļ es lieku
priekšā augstam namam 31. pantu strīpot, ņemot vē-
rā, ka tos pašus iemeslus, kuri ir paredzēti 31. panta_,
var pārnest uz 32. pantu un tādā kārtā glābt tā kā tā
jau sašķobīto likumu no tādām acīm redzamām ju-
ridiskām aplamībām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas?. Lūdzu referentus dot atsauksmi pai
pārlabojumiem pie 31. panta. Vārds sociālās likum-
došanas komisijas referentam Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisija noraidīja abus priekšlikumus pie 31.
panta. 2. lasījumā jau diezgan gari tika debatēts paī-
so pantu. Būtu lieki atkārtot visu to, kas toreiz tika
runāts, tikai gribu uzsvērt, ka nama iedzīvotājam,
katram nama līdziemītniekam jādod tiesība ari no sa-
vas puses skatīties uz to, lai namā nepārkāptu kop-
dzīvei nepieciešamos noteikumus. Bieži vien nam-
saimnieki ir tie, kuri nepiegriež vajadzīgo vērību ne-
vēlamām parādībām. Tāpēc jādod tiesība katram
nama īrniekam griezties pie īres valdes, lai tā palī-
dzētu gādāt par kārtību. Tāpēc 31. pants jāuztur
tādā veidā, kā viņš pieņemts 2. lasījumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Man jāaizrāda
^

uz to, ka
manā pirmā priekšlikumā ir ieviesusies pārrakstīša-
nas kļūda. Priekšlikums skan tā: «ja viņš pierāda,
ka". Es lūdzu strīpot vārdu „ja", jo tas ir lieks. Ta
tad pirmais teikums skanētu: «Namsaimniekam, ka
ari katram" u. t. t strīpot „ja".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 31. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Purgala priekšlikums

pantu strīpot
un Knoppa priekšlikums; kurš pārlabotā veidā ska-
nētu:31.pantapirmāteikumāstrīpotvārdus:«viņšpie-
rāda, ka"."

Tādā veidā viņš nāk nobalsošanā. Balsošanas
kārtība: Vispirms Purgala priekšlikums

strīpot 31. pantu
jah tas tiktu pieņemts atkrīt Knoppa priekšlikums. Es
lieku tagad Purgala priekšlikumu — strīpot 31 pan-
tu — uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
Purgala priekšlikumu. Par Purgala priekšlikumu
nodotas tikai 20 balsis. Nepietiekošs skaits; priekš-
likums atkrīt. Nobalsošanā nāk Knoppa priekš-
likums

31. panta 1. teikumā strīpot vārdus: «viņš pierāda, ka".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa priekšli-
kumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Knoppa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,

, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznā-
kums: par Knoppa priekšlikumu — 40 balsis, pret —
39, atturējies nav neviens. Knoppa priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk 31. pants pārlabotā redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 31. panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas, lūdzu saskaitīt. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 31. panta pieņemšanu. Bal-
sošanas iznākums: par 31. panta pieņemšanu — 53
balsis, pret nav neviena, atturas — 20. 31. pants pie-
ņemts. Es lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 32. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Panta 1. punktu izteikt sekosi: «dzīvokļa, istabas vai

gultas vietas īrnieks" un tālāk pieņemto 2. lasījuma tekstu.
E. Knopps.

Pantā pieņemt jaunu 1-a punktu: «šī likuma 1. panta b
un c punktos minēto telpu īrnieks nav samaksājis termiņā no
viņa pienācīgo īres maksu līdz sūdzības iesniegšanai."

E. Knopps.
_ Panta 2. punktu izteikt šādi: „2) īrnieks bojā viņam iz-

īrētās telpas, tās nekārtīgi lietojot." J. Purgals.
Panta 3. punktu izteikt šādi: „3) īrnieks lieto īrējamās

telpas tādiem nolūkiem, kas apdraud pašu namu vai nama
pārējos iedzīvotājus." J. Purgals.

Panta 4. punktu izteikt šādi: „4) īrnieks īrētās telpās pie-
laiž netiklības piekopšanu." J. Purgals.

Panta 5. punktu izteikt šādi: „5) īrnieks īrētās telpās pie-
tur ar slēpšanas nolūku kriminalvajājamās un meklējamās
personas." J. Purgals.

Pant_a_6. punktu izteikt šādi: „6) īrnieks sistemātiski
traucē parejo iedzīvotāju mieru vai pārkāpj citas kopdzīvei
viena nama nepieciešamus noteikumus." J. Purgals.

Panta 9. punktu papildināt ar sekošiem vārdiem: «vai šī
likuma 1. panta b un c punktos minēto telpu īrnieks iznomājis
tālāk visu nomas objektu vai nomas objekta daļu, nelietojot
pārējo daļu." E. Knopps.

Panta 10. punktā strīpot vārdus: «vai gadījumā, ja izīrē-
tājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, ka telpas nepieciešamas
šo iestāžu tiešām vajadzībām." J. Purgals."

_ «Panta 10. punktā strīpot vārdus: «vai gadījumā, ja iz-
īrētājs ir valsts vai_ pašvaldības iestāde, ka telpas nepiecieša-
mas šo iestāžu tiešām vajadzībām." M. Vegezaks.

Panta 10. punktā strīpot vārdus: «ka telpas nepiecieša-
mas šo iestāžu tiešām vajadzībām" un to vietā likt: «slimo
kase, vai bezpeļņas rakstura biedrība vai organizācija, ka tel-
pas nepieciešamas šo izīrētāju tiešām vajadzībām."

Nik. Kalniņš.
Panta 11. punktā strīpot vārdus sākot ar: «vai kurinā-

tāja..." līdz «pārvaldīt" un to vietā likt: «vai juridiskām per-
sonām piederošos namos". Nik. Kalniņš.

_ Panta 13. punktu izteikt šādi: „13) ' īrnieks pielaiž viņam
izīrētas telpās tādus veikalus vai uzņēmumus, kurus likums
noliedz." J. Purgals.

Panta 15. punktu izteikt šādi: «īrnieks pēc apkurināšanas
maksas termiņa notecēšanas, neraugoties uz izīrētāja vai nama
apkurināšanas komitejas atgādinājumu, nav 10 dienu laikā no
šī atgādinājuma nomaksājis no viņa termiņā pienācīgo apku-
rināšanas maksu." Nik. Kalniņš.

Panta 16. _ punktā strīpot sākot ar vārdiem: «kurš pār-
kāpi" līdz beigām — un tā vietā likt: «kurš pārkāpis 31. panta
L, 2. un 3. punktus un 32. panta 2. punktu." M. Vegezaks.

Panta piezīmē 2. strīpot vārdu «kurinātājam". .
Nik. Kalniņš." ;

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalam.
.?, Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Sakarā ar maniem paskaidrojumiem pie
iepriekšējā panta man vispirms jāapstājaspie deputā-
ta Nikolaja Kalniņa priekšā liktā pārlabojuma pie šī
panta 15.punkta. Sakarā ar šī panta ievadījumu pār-
labojums skanētu tā: Izīrētājam ir tiesība prasīt īres
līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu, ja— tagad nāk
15. punkts — īrnieks pēc apkurināšanas maksas ter-
miņa notecēšanas, neraugoties uz izīrētāja vai nama
apkurināšanas komitejas atgādinājumu, nav 10 dienu
laikā no šī atgādinājuma nomaksājis no viņa termiņā
pienācīgo apkurināšanas maksu. No vienas puses iz-
nāk kolīzijas šī panta noteikumiem ar 50. panta notei-
kumiem. ŠinīKalniņakunga priekšā liktā pārlaboju-
mā ir dota izīrētājam tiesība izlikt tādu īrnieku, kurš
nemaksā apkurināšanas izdevumus, un 50. pantā ir
tāda pat tiesība dota apkurināšanas komitejai. Nu
var steigties tiklab viens kā otrs likt īrnieku ārā! Nu,
par to mēs varētu tikt pāri,-varbūt attiecīgi grozot 50.
pantu. Bet raksturīgs ir kaut kas cits. Redziet, vis-
pirmsvajaga atgādinājuma,ka jāmaksānauda par ap-
kurināšanas izdevumiem, un tad vēl 10 dienu laiks.
Kādas grūtības būs ar to apkurināšanu vispārīgi, to
mēs jau zinām pēc šī likuma, un nu nāk vēl klāt šādi
ziedi, ka īrnieks var termiņu nolaist garām, tad tam
izīrētājam vai tam, kas interesējas, lai apkurināšana
kārtīgi notiktu, būs tāds nolaidīgs īrnieks jāmeklē, un
javiņš laimīgi sameklējis viņu, tad vēl tam,kas apku-
rināšanu vada, 10 dienas jāgaida. Ko jūs domājiet,
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kā tad tur ies tā apkurināšana? Un kā jūsgan domā-
jietpiemērot sodu pantu, jo 6. pants, sodu pants pa-
saka, ka izīrējamās telpās jābūt zināmam siltumam,
tik un tik grādu. Ja tas nav, tad pēc 48. un 49. panta
ir jāuzliek sods. Sakiet nu jūspaši, kā to visu var iz-
darīt?_ Jūs redziet, kāds tas likums izskatīsies tagad,
kur mēs neesam gribējuši saskaņot šī likuma attiecī-
gosnoteikumus. Un vai tas tagad maz bus iespējams
pēc 32. panta, tas ir liels jautājums. 32. pants ir ļoti
svarīgs, un te mēs redzam veselu strīpu punktu, kuri
2. lasījumā bij atmesti un kuri ir nepieciešami. Es lie-
ku priekšā tos atjaunot. Es uzturu savus priekšliku-
mus pie šī panta. Man jāizsakās ari par labu Knoppa
kunga un Vegezaka kunga pārlabojumiem. Tie ir
nepieciešami, lai likumu daudz maz saskaņotu, bet,
man liekas, ka ar tiem neko nizdosies saskaņot. Tā-
dēļ man jau te pie šīpanta jāpasaka, ka rets kāds no
šiaugstā nama locekļiem varēs balsot par šo likumu,
kuru tagad nemaz vairs nav iespējams saskaņot,
kurš tā sašķobīts, ka viņu nevarēs saskaņot neviens,
ari Nikolaja Kalniņa kungs ne.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentus izteikties.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam.

Referents M. Rozentāls: Nevietā ir Purgala kun-
ga pārmetumi, ka nekādā ziņā nebūs iespējams liku-
mu saskaņot. Ja pieņemtu Purgala kunga priekšli-
kumus, tad gan nebūtu iespējams likumu saskaņot.
Purgala kunga priekšlikumi iziet uz to, lai šinī pantā
ievestu tos punktus, kas jau ievesti 31. pantā. Man
liekas, ka nav nekāda labuma ievest likumā divreiz
vienu un to pašu. Sociālās likumdošanaskomisija no-
raidīja sekošospie 32. panta iesniegtus pārlabojumus.
Vispirms tā noraidīja abus pirmos Knoppa kunga pār-
labojumus, tālāk visus Purgala kunga priekšlikumus,
tāpat Knoppa kunga papildinājumu pie 9. punkta, ari
Purgala kunga priekšlikumuun analoģisko Vegezaka
kunga priekšlikumu pie 10. punkta. Strīpot vārdus
«ja izīrētājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, ka_ tel-
pas nepieciešamas šo iestāžu tiešām vajadzībām."
Sociālās likumdošanaskomisija domāja, ka juridiskām
personām būtu jādod tādas pat tiesības, kādas pie-
der fiziskām personām, prasīt zināmos gadījumos īr-
nieka izlikšanu, proti, ja izīrētājs var pierādīt, ka tel-
pas vajadzīgas viņam pašam. Ja attiecīgos vārdus
nostrīpo, tad iznāk, ka šīs tiesības, panākt īrnieka iz-
likšanu, pieder tikai fiziskām personām. Tas nesa-
skanētu ar likuma garu, tāpēc sociālās likumdošanas
komisija priekšlikumu noraidīja. Tālāk sociālās li-
kumdošanas komisija pieņēma Nikolaja Kalniņa pār-
labojumu, papildināt 10. punktu ar vārdiem «slimo ka-
su vai bezpeļņas rakstura biedrība, vai organizācija,
ka telpas nepieciešamas šo izīrētāju tiešām vajadzī-
bām". Tāpat sociālās likumdošanas komisija pie-
ņēma nākošo Nikolaja Kalniņa priekšlikumu: 11.
punktā strīpot vārdus, sākot ar «vai kurinātajā" līdz
«pārvaldīt" un to vietālikt «vai juridiskampersonām
piederošos namus". Tālāk sociālas likumdošanasko-
misija noraidīja Purgala kunga pārlabojumu pie 13.
punkta, pamatojoties uz to, ka tas jau noraidīts 2. la-
sījumā. Tālāk sociālās likumdošanas komisija pie-
ņēma Nik. Kalniņa pārlabojumu pie 15. punkta attie-
cībā uz apkurināšanas maksu, lai šo 15. punktu pie-
skaņotu 1. punktam, kurš paredz 10 dienu laika sa-
maksai pēc atgādinājuma par samaksu. Tas pats
būtu attiecināms ari uz apkurināšanas maksu un pret-
runas te nekādas nav ar 50. pantu, jo 50. pants runa
par ko citu. Tālāk sociālās likumdošanas komisija
piekrita Vegezaka pārlabojumam attiecībā uz 16.
punktu. Tāpat pieņēma Nik. Kalniņa pārlabojumu,
32. panta 2. piezīmē strīpot vārdu «kurinātajam".

IKrājumSSaeimas Steno^iafiskll
[birojā Rlgl, Jtktba ielā Xa 1JL.J

Līdz ar to es butu sociālas likumdošanas komisijas
atzinumu devis par visiem pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E.Knopps: Juridiskā komisija piekri-
ta Knoppa, Purgala un Vegezaka priekšlikumiem un
izteicās pret Nik. Kalniņa priekšlikumiem. Kas attie-
cas uz Knoppa priekšlikumu pieņemt jaunu 1-a.
punktu: «šī likuma 1.pantabuncpunktos minēto tel-
pu īrnieks nav samaksājis termiņā no Viņa pienācīgo
īres maksu līdz sūdzības .iesniegšanai" tad juridiska
komisija tam piekrita, jo tādas priekšrocības nav va-
jadzīgas juridiskām personām un ari tirgotājiem, bet
domātas tikai attiecībā uz fiziskām personām, lai no-
drošinātu pēdējām pajumtu. Attiecībā uz Vegezaka
priekšlikumu pie 32. panta 16. punkta man jāsaka,
ka šispriekšlikums ir nepieciešams, jo 2. lasījuma aiz
pārskatīšanās 16. punktā bija ievietoti punkti, kuri
nesakrīt ar 2. lasījumā pieņemto tekstu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pārlabojumi pie 32. panta. Kā pirmais nak nobalso-
šanāKnoppa priekšlikums:

«32. panta 1. punktu izteikt sekosi:
«dzīvokļa, istabas vai gultas vietas īrnieks" un tālāk

pieņemto otrā lasījuma tekstu."
Es lieku Knoppa priekšlikumu pie 32. panta 1.

punkta uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Knoppa priekšlikumu pie 1. punkta. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret Knoppa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Knoppa priekšlikumu no-
dotas 42 balsis, pret to — 41 balss, atturējies nav ne-
viens. Knoppa priekšlikums pie 1. punkta pieņemts.
Nobalsošanā nāk Knoppa priekšlikums pie 32. panta,
kurš skan sekosi:

32. pantā pieņemt jaunu 1-a punktu:
„šī likuma 1. panta b un c punktos minēto telpu īrnieks

nav samaksājis termiņā no viņa pienācīgo īres maksu līdz
sūdzības iesniegšanai."

Es likšu tagad Knoppa priekšlikumu uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šoKnoppa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Knoppa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties,_ kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par
Knoppa priekšlikumu nodota 41 balss, pret to — 40,
atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. No-
balsošanā nāk Purgala priekšlikums:

2. punktu _ izteikt šādi: „2) īrnieks bojā viņam izīrētās
telpas, tās nekārtīgi lietojot."

Lūdzu pacelties, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Purgala priekšlikumu no-
dotas 26 balsis, pret to — 56, atturējies nav neviens.
Priekšlikums atraidīts. Nabolsošanā nāk Purgala
priekšlikums pie 3. punkta:

«3. punktu izteikt šādi: „3) īrnieks lieto īrējamās telpas
tādiem nolūkiem, kas apdraud pašu namu vai nama pārējos
iedzīvotājus."

Lūdzu pacelties, kas būtu par 3. punkta pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Nav. Par priekšlikumu nodotas 34 balsis,
pret to — 47, atturējies nav neviens. Priekšlikums
noraidīts. Nobalsošanā nāk tālākais Purgala priekš-
likums:

«32. panta 4. punktu izteikt šādi: „4) īrnieks izīrētās tel-
pās pielaiž netiklības piekopšanu."

Lūdzu pacelties, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret priekšlikumu.Nav.
Kas atturas? (Sauciens pa labi: «Precēti cilvēki!")
Balsošanas iznākums: par Purgala priekšlikumu no-
dotas 35 balsis, pret nav neviens, atturas 44. Priekš-

24



739 Latvijas Republikas Sa eimas V. sesijas 21. sēde 1924. g a d a 3. j u ni jā. 740

likums noraidīts. Nobalsošana nak nākamais Purga-
la priekšlikums:

«. panta 5_. punktu izteikt šādi: „5) īrnieks izīrētās tel-
pas pietur ar slēpšanas nolūku kriminalvajājamas un meklē-
jamas personas."

Lūdzu pacelties, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Ludzu pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Kas attu-
ras? Nav. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu
nodotas 33 balsis, pret to — 43 balsis, atturējies nav
neviens — atraidīts. Nākamais Purgala priekšlikums:

32panta 6. punktu izteikt šādi: ,6) īrnieks sistemātiski
traucē parejo iedzīvotāju mieru vai pārkāpj citus kopdzīvei
viena namā nepieciešamus noteikumus."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo Purgala
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iz-
nākums: par priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret
to — 46, atturējies nav neviens. Atraidīts. Nāka-
mais ir Knoppa priekšlikums:

32. panta 9. punktu papildināt ar sekošiem vārdiem: «vai
šī likuma 1. panta b un c punktos minēto telpu īrnieks izno-
mājis tālāk visu nomas objektu vai nomas objekta dalu, nelie-
tojot parejo daļu."

Lūdzu piecelties tos, kas ir par priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu piecelties tos, kas ir pret priekšlikumu.Kas
atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par priekš-
likumu nodotas 43 balsis, pret to — 37, atturējies nav
neviens. _ Priekšlikums pieņemts. Tagad nāk nobal-
sošanā pārlabojumi pie 10.punkta. Kā pirmo es likšu
uz balsošanu Nikolaja Kalniņa priekšlikumu, kurš iz-
iet uz 10. punkta papildināšanu. Ja tas tiks pieņemts,
tad atkrīt Vegezaka-Purgala priekšlikumi; jatas tiks
noraidīts, tad nak nobalsošana Vegezaka-Purgala
priekšlikumi, kuri sakrīt. Es likšu uz balsošanu Ni-
kolaja Kalniņa priekšlikumu:

32panta_ 10. punktā strīpot vārdus: „ka telpas nepiecie-
šamas šo iestāžu tiešām vajadzībām" un to vietā likt «slimo
kase, vai bezpeļņas rakstura biedrība vai organizācija, ka tel-
pas nepieciešamas šo izīrētāju tiešām vajadzībām."

Lūdzu piecelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu piecelties tos, kas ir pret
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pie-
celties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodotas 39balsis, pret
to — 41, atturējušies — 3. Priekšlikums atraidīts.
Nobalsošana nak Purgala-Vegezaka priekšlikums:

_ 32. panta 10. punktā strīpot vārdus: „vai gadījumā, ja
izīrētājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, ka telpas nepiecie-
šama šo iestāžu tiešam vajadzībām."

Es likšu Purgala-Vegezaka priekšlikumu uz bal-
sošanu un lūdzu piecelties tos, kas ir par priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par Purgala-Vegeza-
ka priekšlikumu — 34 balsis, pret — 42, atturējies
nav neviens. Atraidīts. Nobalsošanā nāk Nikolaja
Kalniņa priekšlikums pie 11. punkta.

strīpot vārdus sākot ar: „vai kurinātāja..." līdz «pār-
valdīt" un to vieta likt: «vai juridiskām personām piederošos
namos".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
priekšlikumu — 47 balsis, pret — 33, atturējies — 1.
Nikolaja Kalniņa priekšlikums pie 11. punkta pie-
ņemts. Nobalsošana nāk Purgala priekšlikums pie
13. punkta

32. panta 13. punktu izteikt šādi: „13) īrnieks pielaiž
viņam izīrētas telpās tādus veikalus vai uzņēmumus, kurus
likums noliedz."

Lūdzu pacelties tagad tos, kas ir par Purgala
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret

priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas.Balsošanas iznākums: par priekš-
likumu — 34 balsis, pret 47, atturējies nav neviens.
Atraidīts. Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa priekš-
likums pie 15.punkta izteikt punktu šādi:

«īrnieks pēc apkurināšanas maksas termiņa notecēšanas,
neraugoties uz izīrētajā vai nama apkurināšanas komitejas
atgādinājumu, nav desmit dienu laikā no šī atgādinājuma no-
maksājis no viņa termiņa pienācīgo apkurināšanas maksu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas.
Balsošanas iznākums: par Nikolaja Kalniņa priekšli-
kumu — 37 balsis, pret 38, atturējušies 2. Priekšli-
kums atraidīts. Nobalsošana nak Vegezaka priekš-
likums pie 16. punkta:

^
,,32 panta _16. punktāstrīpot sākot ar vārdiem: «kurš pār-

kāpj" līdz beigām — un ta vietā likt: «kurš pārkāpis 31. panta
L, 2. un 3. punktus un 32. panta 2. punktu."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Acīm redzot vairākums. Priekšlikums
pieņemts. Nobalsošanā nāk Nikolaja Kalniņa priekš-
likums

32. panta piezīmē 2. strīpot vārdu «kurinātājam".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Nikolaja Kalniņa

priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznā-
kums_: par priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 27,
atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. No-
balsošana nāk 32. pants pārlabotā redakcijā. Es lū-
dzu pacelties tos, kas butu pret panta pieņemšanu
pārlabota redakcijā. Nav. Kas atturas? Beidzot es
lūdzu pacelties tos,kas ir par panta ^ieņemšanu. Bal-
sošanas iznākums: par 32. panta pieņemšanu nodotas
57 balsis, pret nav neviena, atturas 23. 32. pants pie-
ņemts. Es iūdzu nolasīt pārlabojumu pie 32. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantā strīpot pirmo vārdu «dzīvokļa".

Iesniedzis E. Knopps."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

veļas? Vai referenti vēlas dot atsauksmi? Lūdzu.
Referents M.Rozentāls: Sociālās likumdošanas

komisija piekrīt Knoppa pārlabojumam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Jurdiskās komisi-

jas referentam vārds.
Referents E. Knopps: Es ari izsakos par.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Abas komisijas

izsakās par priekšlikumu. Es likšu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Nav.
Kas atturas no balsošanas? Nav. Knoppa priekšli-
kums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk pants
pārlabota redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas?
Ari nav. Pants pieņemts pārlabotā redakcijā vien-
balsīgi. Ludzu nolasīt pārlabojumu pie 33. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Panta otrā rindiņā strīpot: „l. nodalījuma" un tā vietā

likt: „1. un 1-a punktos". Iesniedzis M. Vegezaks."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

veļas? Es lūdzu referentus dot atsauksmi. Sociālās
likumdošanas komisijas referentam vārds.

Referents M. Rozentāls: Tā kā 32. pantā ir pie-
ņemti pirmais un pirmais a punkti, kamēr pirmais no-
dalījums ir palicis no nesaskaņotas 2. lasījuma redak-
cijas, tad sociālas likumdošanas komisijas vārdā varu
piekrist šimpriekšlikumam.

Referents E. Knopps: Juridiskās komisijas vār-
da izteicos par priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Abu komisiju re-
ferenti izsakās par_33. panta pārlabojumu. Lūdzu
pacelties tos, kas butu pret pārlabojuma pieņemšanu.
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Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts
vienbalsīgi. Lieku tagad 33. pantu pārlabotā redak-
cijā uz balsošanu. Kas būtu pret viņa pieņemšanu?
Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts vienbal-
sīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumu pie 35. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
«Pantu izteikt šādi: «Ja nospriests īrnieku izlikt aiz ie-

mesliem, kas paredzēti 32. panta 10. un 11. punkta, tad īrnie-
kam dodams viens mēnesis laikaskaitot no sprieduma speķa
nākšanas dienas, īrēto telpu atstāšanai." J. Purgals."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Lūdzu dot atsauksmi. Sociālās likumdošanas
komisijas referents.

Referents M, Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisijas vārdā man jāizsakās pret Purgala kunga
priekšlikumu. Vispirms tāpēc, ka Purgala kungs savā
pantā izmetis ārā 7. punktu attiecībā uz remontiem.
Bez tam izlaisti ari vārdi: «tad īres valde uz īrnieka
pieprasījumu uzrāda viņam jaunas telpas". Tie pro-
tams ir nepieciešami un īres valdei uzrādīt telpas pil-
nīgi iespējams, jo viņa ved dzīvokļu reģistrāciju.
Katram īrniekam,kuru izliek ne viņa vainas pēc, butu
tiesība prasīt, lai viņam uzrāda citā vietā telpas. Tā-
pēc man jāizsakās pret Purgala pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E.Knopps: Juridiskā komisija piekri-
ta Purgaļa priekšlikumam. 35. pantu tādā redakcijā,
kā tas 2. lasījumā pieņemts nemaz nav vairs iespē-
jams pieņemt, jo šinī pantā ir teikts: īrnieku izlik-
šana notiek viena mēneša laikā pēc īres valdes lē-
muma. Tagad mēs pieņēmām 3. lasījumā, ka īres
valdes lēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā už~
apgabaltiesu. Kas tad iznāks? Iznāks tas, ka īr-
nieku var izlikt pirms lietas galīgai izspriešanai.
Tas ir pavisam neloģiski un tādā veidā, kā tas bija
2. lasījumā, šo pantu nemaz nevar pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums:

35. pantu izteikt šādi: „Ja nospriests īrnieku izlikt aiz
iemesliem, kas paredzēti 32. panta 10. un 11. punktā, tad īrnie-
kam dodams 1 mēnesis laika, skaitot no sprieduma spēkā nāk-
šanas dienas, īrēto telpu atstāšanai."

Lieku Purgala priekšlikumu pie 35. panta uz
balsošanu. 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. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par Purgala priekšlikumu nodotas 34
balsis, pret to nodotas 43 balsis, atturējies nav ne-
viens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk 35.
pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
35. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par
35. panta pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret to nav
nodota neviena balss, atturējušies 34. 35 pants pie-
ņemts. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 36. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantu strīpot un tā vietā likt: „36. Pilsētu un miestu

domes ik gadus noteic augstāko īres maksu par 1. panta a un
b punktos minētām telpām.

Pirmo reizi šī_ norma noteicama mēneša laikā pēc šī li-
kuma spēkā stāšanās.

Īres augstākā norma noteicama, reizinot 1914. gada līdz
1. augustam maksājamo īri, neieskaitot izdevumus par centrālo
apkurināšanu, pie kam priekš dažādu ēku veidiem un pilsētas
dalām var noteikt sevišķu reizinātāju." M. Vegezaks.

Pantu izteikt šādi: «36. īres maksa par 1. panta a) un
b) punktos minētām telpām ar vai bez piederumiem, neieskai-
tot centrālās apkurināšanas izdevumus, aprēķināma pēc tās
īres maksas, kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam, rē-
ķinot viena krievu rubļa vieta ne vairāk kā vienu latu četr-
desmit santimus.

Par 1. panta c) punktā minētām telpām īres maksa nav
normējama, bet par tām maksājamo īri var paaugstināt tikai
pēc attiecīga paziņojuma, kurš izdarāms vismaz 6 mēnešus
iepriekš."

Lūdzu likt uz nobalsošanu šī panta pirmo un otro noda-
lījumu atsevišķi. J. Purgals.

Pantā strīpot vārdus: «nosakāma pēc tās īres maksas,
kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam un nedrīkst pār-
sniegt par _katru minētā laikā maksāto zelta rubli" un tā vietā
likt: _ «aprēķināma pēc tās īres maksas, kāda pastāvēja 1914.
gadā līdz 1. augustam, rēķinot par katru minētā laikā mak-
sāto zelta rubli ne vairāk, kā:" E. Knopps.

Panta 1. punktā strīpot „80" un tanī vietā likt ,,120".
A. Bergs.

Panta 1. punkta strīpot „80" un tai vietā likt ,,100".
K. Kasparsons.

Panta 1. punktā strīpot vārdus: „bet namos, kuros nav
1. pantā c punktā paredzēto telpu, 55 santimus."

' P. Berģis.
Panta 1. punkta strīpot vārdus: „bet namos, kuros nav

1. pantā c punktā paredzēto telpu, 55 santimus."
K. Kasparsons.

Panta 1. punktā strīpot vārdus: „bet namos, kuros nav ...
55 santimus". Nik. Kalniņš.

Panta strīpot pēdēja teikuma beigu dalu, iesākot ar vār-
diem «bet namos, kuros nav" u. t. t. Nuroks, L. Fišmans.

Panta 1. punktā strīpot: «bet namos, kuros nav 1. pantā
c punktā paredzēto telpu, 55 santimus" un tā vietā likt: «bet
namos, kuros nav 1. pantā c punktā paredzēto telpu, 10%
vairāk." E. Knopps.

Panta 2. punktu un piezīmi strīpot. A. Bergs.
Panta 2. punktu strīpot. E. Knopps.
Pantu papildināt ar sekošu jaunu piezīmi: «Par izīrē-

jamām telpām koka namos īres maksas var būt augstākas par
10%, nekā noteikts šī panta 1. un 2. punktā." E. Knopps.

Pantu papildināt ar sekošu piezīmi: «Uz īrnieku pieprasī-
jumu izīrētājam jāuzdod pirmskara īres maksa, pastiprinot
pēdējo ar ta laika īres kvītēm, vai pilsētas un miestu valdes
attiecīgiem datiem, jeb citiem pārliecinošiem pierādījumiem.
Ja šādu pierādījumu izīrētājam nav, tad uz īrnieka pieprasī-
jumu īres maksu nosaka īres valde." P. Berģis.

Pantam pielikt piezīmi ar šādu saturu: «Šis pants neat-
tiecas uz telpām, kuras ieņem citu valstu pilsoņi."

A. Bergs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šiem

pārlabojumiem neviens nevēlas? Lūdzu referentus
dot atsauksmes par pārlabojumiem pie 36. panta.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam
Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija noraidīja pie 36. panta Vegezaka pārlaboju-
mu, Purgala pārlabojumu, Knoppa pārlabojumu, Arv.
Berga pārlabojumu,Kasparsona pārlabojumu, bet pie-
ņēma tālākos pārlabojumus, kurus iesniedza Berģis,
Kasparsons, Nik. Kalniņš, Fišmans, kuri liek priekšā
1. punktā strīpot pēdējā teikuma beigu daļu, iesākot
ar vārdiem «bet namos, kuros nav" un t t Tad —
sociālas likumdošanas komisija noraidīja Knoppa
priekšlikumu pie tā paša 1. punkta, tāpat noraidīja
Berga priekšlikumu un ari Knoppa priekšlikumu par
2. punkta un piezīmes strīpošanu. Tālāk noraidīja
Knoppa priekšlikumu par jaunas piezīmes ievešanu,
bet pieņēma P. Berģa iesniegto priekšlikumu, 36.
pantu papildinātar sekošu piezīmi: «Uz īrnieku pie-
prasījumu izīrētājam jāuzdod pirmskara īres maksa,
pastiprinot pēdējo ar tā laika īres kvītēm, vai pilsē-
tas un miestu valdes attiecīgiem datiem jeb citiem
pārliecinošiem pierādījumiem. Ja šādu pierādījumu
izīrētajam nav, tad uz īrnieku pieprasījumu īres
maksu nosaka īres valde." Šis ir saskaņā ar 37.
pantu, kas bija likts_priekšā no sociālās likumdoša-
nas komisijas un tāpēc sociālās likumdošanaskomisi-
ja šo piezīmi atbalsta. Tālāk sociālās likumdošanas
komisija noraidīja A. Berga priekšlikumu, pantam
pielikt jaunu piezīmi, ka šis pants neattiecas uz tel-
pām, kuras ieņem citu valstu pilsoņi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Vegezaka priekšlikums
nodrošinātu īres normai zināmu elastīgumu un varē-
tu piemērot šo īres normu tad atsevišķu pilsētu ap-

24*
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stākļiem un ari vienas pilsētas dažādam dalām. Ju-
ridiskā komisija tomēr izteicās pret priekšlikumu.
Kas attiecas uz Purgala kunga priekšlikumu, tad ju-
ridiskā komisija izteicās pret to._ Kas attiecas uz
Knoppa priekšlikumu, tad juridiskā komisija_ izsakās
par priekšlikumu, jo tas saskan ar juridiskas_ komi-
sijas variantu. Tālāk juridiskā komisija izsakās pret
A. Berga un K. Kasparsona priekšlikumiem, bet iz-
teicas par P. Berģa priekšlikumu: 1. punktā strīpot
vārdus «bet namos, kuros nav 1. pantā c punkta pa-
redzēto telpu, 55 santimus". Tālāk juridiskā komi-
sija izteicās par sekojošo Kasparsona priekšlikumu,
kā ari par Nik. Kalniņa priekšlikumu un par
Nuroka un Fišmaņa priekšlikumu, bet izteicās
pret Knoppa priekšlikumu, saskaņā ar kuru
teikums: «bet namos, kuros nav 1. pantā c punktā
paredzēto telpu, 55 santimus", strīpojams un tā vietā
liekams: «bet namos, kuros nav 1. pantā c punktā
paredzēto telpu, 10% vairāk". Tālāk komisija izsa-
kās par A. Berga priekšlikumu, un pret Knoppa
priekšlikumu, bet izteicās par sekojošu Knoppa priek-
likumu, pantu papildināt ar jaunu piezīmi. Tālāk ju-
ridiskā komisija izsakās pret P. Berģa priekšlikumu.
Šis priekšlikums pēc juridiskās komisijas pārliecības
nemaz nav pieņemams, jo te starp citu tiek paģērēts,
lai namsaimnieki pierādītu pirmskara īres maksas ar
tā laika īres kvitēm, bet visiem saprotams, ka nam-
saimniekiem nevar but īres kvitēs. īres kvitēs var
būt tikai īrnieka rokās, jo saņemot īres maksu, nam-
saimnieks atdod kviti, un kā tad varētu paģērēt no
namsaimnieka, lai viņš stādītu priekšā īres kviti,
kura viņam nemaz nevarētu būt. Tālāk tas runā pre-
tim visiem mūsu trešā sējuma pamatnoteikumiem,
ka var pierādīt ne tikai ar kādiem dokumentiem, bet
var pierādīt ar kaut kādiem citiem pierādījumiem,
ar lieciniekiem u. t t Tālāk juridiskā komisija iz-
sakās pret A. Berga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Nobalsošanā nāks vispirms Vegezaka priekš-
likums. Ja tas tiktu pieņemts, atkristu visi pārējie
priekšlikumi, izņemot Pētera Berģa un A. Berga pār-
labojumus pie 36._panta. Ja Vegezaka priekšlikums
tiktu noraidīts, nāktu nobalsošanā Purgala priekšli-
kums, kurš tāpat izslēdz visus viņam tuvu stāvošos
priekšlikumus, izņemot pēdējos. Ja šis priekšlikums
tiktu noraidīts, tad nāk tas pārlabojums, kas iesniegts
no Knoppa, Berga.Kasparsona, pēc tam Knoppa pār-
labojums, 1. punktā strīpot:

„bet namos, kurosnav 1. pantā c punktā paredzēto telpu,
55 santimus un ta vieta likt: «namos, kuros nav 1. pantā
c punkta paredzēto telpu, 10% vairāk."

Ja tas tiktu noraidīts, tad apvienotais Berga,
Kasparsona, Nikolaja Kalniņa un Fišmaņa kopīgais
priekšlikums. Es lieku tagad uz balsošanu Vegeza-
ka nriekšlikumu

36 pantu strīpot un tā vietā likt: «36. Pilsētu un miestu
domes ik gadus noteic augstāko īres maksu par 1. panta a
un b punktos minētam telpām.

Pirmo_reizi šī_norma noteicama mēneša laikā pēc šī li-
kuma speķa stāšanas.

īres augstākā _norma noteicama, reizinot 1914. gada līdz
1. augustam maksājamo īri, neieskaitot izdevumus par cen-
trālo apkurināšanu, pie kam priekš dažādu ēku veidiem un
pilsētas daļām var noteikt sevišķu reizinātāju."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu piecelties tos, kas at-
turas. Balsošanas iznākums: par Vegezaka priekšli-
kumu nodotas 29 balsis, pret to — 46 un atturēju-
šies — 8. Atraidīts. Nobalsošanā nāk Purgala
priekšlikums

36. pantu izteikt šādi:
_ «36. īres maksa par 1. panta a) un b) punktos minētām

telpām ar vai bez piederumiem, neieskaitot centrālās apku-
rināšanas izdevumus, aprēķināma pēc tās īres maksas, kāda

pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam, rēķinot 1 krievu rubļa
vietā ne vairāk kā 1 latu 40 santimus.

Par 1. panta c) punkta minētam telpām īres maksa nav
normējama, bet par tām maksājamo īri var paaugstināt tikai
pēc attiecīga paziņojuma, kurš izdarāms vismaz 6 mēnešus
iepriekš."

Iesniedzējs lūdz likt uz balsošanu šī panta 1. un
2. nodalījumu atsevišķi. Nobalsošanā nāk 1. noda-
lījums līdz vārdiem «ne vairāk kā 1 latu40 santimus".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par pirmo Purgala pārla-
bojuma daļu. Par 1. daļu nodotas tikai 23 balsis;
nepietiekošs skaits. Šī priekšlikuma daļa atkrīt No-
balsošanā nāk pēdējā priekšlikuma dala. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo otro priekšlikuma dalu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikuma
daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Bal-
sošanas iznākums: par šo daļu nodotas 33balsis, pret
to — 40, atturējušies — 6. Atraidīts. Nobalsošanā
nāk Knoppa priekšlikums

36. panta strīpot vārdus: «nosakāma pēc tās īres mak-
sas, kāda pastāvēja 1914. gadā līdz 1. augustam un nedrīkst
pārsniegt par katru minētā laikā maksāto zelta rubli" un tā
vieta likt|_ «aprēķināma pēc tās īres maksas, kāda pastāvēja
1914. gada līdz 1. augustam, rēķinot par katru minētā laikā
maksāto zelta rubli ne vairāk, kā:"

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Knoppa priekšlikumu —
38 balsis, pret — 44, atturējušies nav neviens. Priekš-
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk Arveda Berga
priekšlikums

36. panta 1- punktā strīpot „80" un tanī vietā likt ,,120".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga

priekšlikumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 23
balsis, nepietiekošs skaits — atkrīt. Nākamais —
Kasparsona priekšlikums

36. pantā 1. punktā strīpot „80" un tai vietā likt ,,100".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Par

priekšlikumu nodotas tikai 22 balsis, priekšlikums
atkrīt. Nākamais — Knoppa priekšlikums

36. panta 1. punktā strīpot: «bet namos, kuros nav 1.
pantā c punktā paredzēto telpu, 55 santimus" un tā vietā likt:
„bet namos, kuros nav 1. pantā c punktā paredzēto telpu, 10%
vairāk."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šoKnoppa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iz-
nākums: par priekšlikumu — 33 balsis, pret — 45,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. No-
balsošanā nāk tagad Pētera Berģa, Kasparsona, Nik.
Kalniņa, Nuroka un Fišmaņa līdzīgie priekšlikumi

36. panta 1. punktā strīpot vārdus «bet namos, kuros nav
1. pantā c punktā paredzēto telpu, 55 santimus".

Lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par priekšliku-
mu. Acīm redzot vairākums. Priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk tagadArveda Berga priekš-
likums

36. panta 2. punktu un piezīmi strīpot.
Kas ir par priekšlikumu? Par priekšlikumu no-

dotas 23 balsis; nepietiekošs skaits; priekšlikums at-
krīt. Nobalsošanā nāk Knoppa priekšlikums

36. panta 2. punktu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa priekš-

likumu. Par priekšlikumu nodotas 24 balsis. Ne-
pietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsoša-
nā nāk Knoppa priekšlikums:

36. pantu papildināt ar sekošu jaunu piezīmi: «par izīrē-
jamām telpām koka namos īres maksa var būt augstāka par
10%, nekā noteikts šī panta 1. un 2. punktā."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Knoppa priekšli-
kumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par pārlabojumu nodotas 27 balsis, pret — 46, attu-
rējies nav neviens. Noraidīts. Nākošais, Pētera
Berģa pārlabojums:
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36. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
„Uz īrnieku pieprasījumu izīrētājam jāuzdod pirmskara

īres_ maksa, pastiprinot pēdējo ar tā laika īres kvitēm, vai
pilsētas un miestu valdes attiecīgiem datiem, jeb citiem pār-
liecinošiem pierādījumiem. Ja šādu pierādījumu izīrētājam nav,
tad uz īrnieka pieprasījumu īres maksu nosaka īres valde."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Pētera Berģa
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Pētera Berģa priekšlikumu. Kas atturas no bal-
sošanas, lūdzu pacelties. Balsošanas iznākums: par
Pētera Berģa priekšlikumu nodotas 50 balsis, pret
to — 22, atturējies nav neviens. Priekšlikums pie-
ņemts. Nākamais priekšlikums:

36. pantam pielikt piezīmi ar šādu saturu: «Šis pants ne-
attiecas uz telpām, kuras ieņem citu valstu pilsoņi."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Ber-
ga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Arveda Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Arveda Berga priekšlikumu nodotas
26 balsis, pret — 45, atturas — 4. Priekšlikums at-
raidīts. Nobalsošanā nāk 36. pants pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 36. panta pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Nav. Balsošanas iznākums: par 36. panta pieņem-
šanu — 52 balsis, pret — 22, atturējies nav neviens.
Pants pieņemts. Lūdzu nolasīt 36. pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«(Jauns pants): «Pilsētu un miestu domēm tiesība paze-

mināt 36. panta paredzēto īres maksu, piemērojoties vietējiem
apstākļiem, līdz 1) 50 santimiem par 1. pantā a un b punktos
minētām telpām un 2) 100 santimiem par 1. pantā c punktā mi-
nētām telpām, pie kam dažādiem ēku veidiem un pilsētas
dalām var noteikt dažādas normas." Nik. Kalniņš.

(Jauns pants): «Pamatus, uz kādiem noteicams reizi-
nātājs, nosaka instrukcija pie šī likuma, pie kam jāievēro, lai
segtos namu tekošie izdevumi un būtu nodrošināti ieguldītā
kapitāla mēreni procenti un amortizācija." M. Vegezaks."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Vārds Nikolajam Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi ! Es tomēr gribu pie šī panta pāris vārdus teikt
viņam par labu. (Sauciens pa labi: «Tā ļoti pamatī-
gi!") Lieta tā, ka mana frakcija gan balsoja šoreiz
par to reizinātāju 36. pantā, kas tika pieņemts un ne-
bija mūsu priekšlikums, bet balsoja tikai tāpēc, ka
tas nebija lielākais Jaunums, jo mazāku reizinātāju
neizdevās izvest cauri pagājušā sēdē, kad es iesnie-
dzu mazāku priekšlikumu, kaut ari drusku lielāku kā
sociālās likumdošanas komisijas priekšlikumu. To-
mēr šis reizinātājs, kas tagad ir pieņemts, nav uz-
skatams par tādu, kas visos gadījumos apmierinātu
īrniekus. Daudzos gadījumos, sevišķi mazpilsētās,
šis reizinātājs būs par daudz liels. Vēl pašā pēdē-
jā brīdī, vēl vakar, no Liepājas atsūtīta telegrama ar
vairākiem parakstiem no tādiem īrniekiem, uz ku-
riem attiecas 1. panta c punkts un kuri atrod, ka rei-
zinātājs, kas tagad pieņemts 36. pantā, ir par lielu;
viņi prasa šo reizinātāju daudz mazāku. Es neturē-
ju par vajadzīgu pirms 36. panta pieņemšanas nākt
ar vēl vienu aizrādījumu, kurš bij ļoti labi zināms
vācu frakcijai, jo es cerēju, ka vācu frakcija pati rē-
ķināsies ar savu vēlētāju gribu. Diemžēl viņa to ne-
darīja. Še ir kāds raksts, kurš piesūtīts vācu frak-
cijai un ari citām frakcijām par zināšanu no «Deu-
tsche Arbeitspartei Lettlands". Tajā vācu frakcijas
uzmanība tiek vērsta uz to, lai viņa pie 36. panta ie-
sniegtos pārlabojumus ņemtu atpakaļ, tādēļ ka tie
neizteic vēlētāju gribu. Pārlabojumi, kas izgāja no
vācu frakcijas, izgāja uz vēl lielāku nenoteiktību, kā-
da ir bijusi līdz šim, lai varētu uzskrūvēt īres maksas
vēl augstāk, nekā tas paredzēts 36. pantā. Ja šīs
kaitīgās sekas netiks novērstas, tad zināmos gadīju-
mos, kad 36. pantā paredzētās augstās īres maksas

tiks piemērotas dzīvē, īrniekiem nāksies ciest. Lai
tas tā nebūtu, es jau pie 2. lasījuma iesniedzu 36*.
pantu un ari tagad lieku priekšā vismaz izlabot to,
kas 36. pantā palaists garām, proti, lai visur tur, kur
reizinātājs, kas paredzēts 36. pantā, izrādītos par
augstāku, lai tur vietējām pašvaldībām būtu tiesība
pamazināt to augstāko sumu, kādu var ņemt no iz-
īrējamā telpām, pamazinot reizinātāju līdz tai nor-
mai, kāda bija paredzēta pašā sākumā sociālās li-
kumdošanas komisijas variantā. Pie tam šis priekš-
likums iziet uz to, ka pašvaldībām ir tiesība variēt
šo augstāko īres maksas normu, šo maksimumu, un
proti, tādā kārtā ka dažām pilsētas daļām noteikt
savādāku reizinātāju, nekā citām. Tāpat dažāda
veida namiem noteikt dažāda veida reizinātāja mak-
simumu, teiksim, koku namiem atstāt to, kāda viņa
ir tagad,mūra namiem pazemināt, vai ari namos, kur
ir maz dzīvokļu, atstāt to maksimumu, kas te ir pa-
redzēts, kur ir liels dzīvokļu skaits mūra namos, tur
pieņemto reizinātāju varētu noteikt drusku zemāku.
Ar vārdu sakot, mans priekšlikums dod pašvaldī-
bām tiesību ievest to koriģējumu, pret kuru šeit ar-
vien vērsās kritika, no kuras izskanēja, ka šis 36.
pants neienes to īsto taisnību, kāda ir vajadzīga, jo
viņš noteic vienādu reizinātāju visiem namiem. Mans
priekšlikums noteic to, ka pašvaldībām ir iespējams
ienest dažādību kā namu kategoriju ziņā, tā ari pil-
sētu atsevišķu novadu ziņā un ari atsevišķu pilsētu
un miestu dažādību ziņā. Tādēļ es ceru, ka mans
priekšlikums atradīs augstā namā vairākumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Lūdzu referentus dot atsauksmi.
Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam
Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Tā kā 2. lasījumā pie-
ņemtais reizinātājs 36. pantā ir stipri augstāks, nekā
sociālās likumdošanas komisija bij paredzējusi savā
projektā, tad sociālās likumdošanas komisija pa- ?
balsta iesniegto Nikolaja Kalniņa priekšlikumu par
36*._pantu, ari rēķinoties ar tiem protestiem, kādi ir
ienākuši no dažām īrnieku organizācijām, no dažām
pilsētām. Tādi protestiir ienākuši no Liepājas, no
latviešu un ebreju tirgotājiem, no Bauskas, no Vents-
pils, Kandavas īrnieku sapulcēm. Sociālās likumdo-
šanas komisija neatrada par iespējamu nerēķināties
ar visiem tiem aizrādījumiem un tāpēc izteicās par
Nikolaja Kalniņa priekšlikumu ar 6 pret 3 balsīm;
turpretim noraidīja Vegezaka priekšlikumu par 36.
pantu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

ReferentsE. Knopps: Man juridiskās komisijas
vārda jāizsakās pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Ja pieņemtu Nikolaja Kalniņa priekšlikumu, tad ne-
būtu nekādas drošības šinī likumā, tad katrā pilsētā
varētu būt atsevišķs reizinātājs un tad pilsētu domes
varētu nerēķināties ar faktiskiem apstākļiem un ar
to, ka nepieciešami noteikt tādas īres, ka namsaim-
nieks varētu segt nepieciešamos izdevumus. Tāpēc
juridiskas komisijas vārdā jāizsakās pret Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Nikolaja Kalniņa priekšlikums,

ievest jaunu 36\ pantu:
«Pilsētu un miestu domēm tiesība pazemināt 36. pantā

paredzēto īres maksu, piemērojoties vietējiem apstākļiem,
līdzi) 50 santimiem par 1. pantā a un b punktos minētām
telpām un

2) 100 santimiem par 1. pantā c punktā minētām telpām,
pie kam dažādiem ēku veidiem un pilsētas dalām var noteikt
dažādas normas."

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas ir par Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Ta-
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gad lūdzu pacelties, kas ir pret Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to — 39,
atturējušies 4. Priekšlikums noraidīts. Vegezaka
priekšlikums:

ievest jaunu 36. pantu ar šādu tekstu:
«Pamatus, uz kādiem noteicams reizinātājs, nosaka in-

strukcija pie šī likuma, pie kam jāievēro, lai segtos namu te-
košie izdevumi un būtu nodrošināti ieguldīta kapitāla mēreni
procenti un amortizācija."

Šispants atkrīt sakarā ar pieņemto 36. panta re-
dakciju. Lūdzu nolasīt Vegezaka priekšlikumu ie-
vest jaunu 36. pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Šī likuma 1. panta c punktā minētām telpām īres aug-

stāka norma nav noteicama, bet par tām maksājamo īri var
paaugstināt tikai paziņojot pusgadu iepriekš. Ja īrnieks ne-
piekrīt īres maksas paaugstināšanai, tad izīrētājam ir tiesība
pieprasīt īrnieka izlikšanu tikai tanī gadījumā, ja viņš liedzas
maksāt to pašu īri kuru uzņemas maksāt jaunais īrnieks. Līdz
jauna īres līguma noslēgšanai un telpu pārņemšanai no jaunā
īrnieka bijušais īrnieks var paturēt telpas, maksājot agrāko
īri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Man šķiet, ka šis priekš-
likums pats par sevi atkrīt, jo īres norma par c punktā
minētam telpām ir jau noteikta iepriekšējā pantā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saskaņā ar jau
pieņemto 36. panta tekstu ari šis Vegezaka priekš-
likums atkrīt. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 37.
panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantā strīpot vārdus: «līdz vienam latam par pirmskara

zelta rubli"." Iesniedzis M. Vegezaks.
Panta piezīmē strīpot „12%" un tanī vietā likt „10%".

Iesniedzis A. Bergs "
JPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Ludzu referenta atsauksmi.
Referents M. Rozentāls: Ja pieņemtu Vegeza-

ka kunga pārlabojumu, strīpot «līdz 1 latam par
pirmskara zelta rubli", tad iznāk, ka 37. pants atvē-
lētu paaugstināt īres maksu līdz bezgalībai. To, pro-
tams, saskaņā ar 36. pantu, kurā esam noteikuši aug-
stākas normas nevarētu pielaist. 37. pantam jāno-
teic,ka ir vajadzīgs pielaist paaugstināt īri tikai «līdz
1 latam par pirmskara zelta rubli namos ar sevišķām
labierīcībām". Tāpēc Vegezaka priekšlikums ir jā-
noraida. Tāpat noraidāms ir ari Berga kunga priekš-
likums— strīpot ,,12%" un tanī vietā likt «%".
Man nacas jau aizrādīt pie 2. lasījuma, ka 12% ir
ievesti uz lietpratēju norādījuma, turpretim 10% ne-
būtu nekāda attaisnojuma. Sociālās likumdošanas
komisijas vārdā izsakos pret abiem pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Juridiskās komi-
sijas referents.

Referents E. Knopps: Vegezaka kunga priekš-
likums ir loģisks, jo 37. panta I. daļā ir teikts, ka zi-
nāmos gadījumos var īri attiecīgi pazemināt. Tur
nav noteikts līdz kādai normai var pazemināt. Tā-
pēc butu pareizi, ja normu uzlabo ar labierīcībām, ka
tad varētu īri attiecīgi paaugstināt un nenoteikt nor-
mu. Tapec es nevaru piekrist tam, ka tas priekšli-
kums butu loģisks. Juridiskās komisijas vārdā ne-
varu izteikt piekrišanu šim priekšlikumam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Vegezaka priekšlikums pie 37. panta, kurš
skan:

Pantā strīpot vārdus «līdz 1 latam par pirmskara zelta
rubli".

Es lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Vegezaka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Vegezaka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,

kas atturas. Balsošanas iznākums:_parpriekšlikumu
— 33 balsis, pret — 47 balsis, atturējies nav neviens.
Vegezaka priekšlikums atkrīt Nobalsošanā nāk Ar-
veda Berģa priekšlikums

37. panta piezīmē strīpot ,,.12%" un tanī vietā likt „10%".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Arveda Berga priekšlikumu. Kas atturas? Nav.
Balsošanas iznākums: par ArvedaBerga priekšliku-
mu — 26 balsis, pret — 47, atturējies nav neviens.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk 37. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņem-
šanu. Balsošanas iznākums: par — 52, pret — ne-
viens, atturējušies — 19. Pants pieņemts. Lūdzu
nolasīt pārlabojumu pie 38. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«38. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
«Piezīme. Izdevumi par remontu, kuru īrnieks izda-

ra uz namsaimnieka rēķina, nedrīkst pārsniegt 10%
no īrnieka maksājamās īres par gadu."

J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Es lūdzu referentus dot atsauksmi. Vārds
Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisijas vārdā man jāizsakāspret priekšlikumu.
10% tikai par remontiem, tas tagadējos apstākļos _ir
stipri par maz. Namsaimnieki laikam paši nevarēs
par tādu sumu izdarīt vajadzīgos remontus, tāpēc
sociālās likumdošanas komisijas vārdā noraidu šo
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppam.
Referents E. Knopps: Juridiskā komisija

priekšlikumam nepiekrīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

Purgala priekšlikums pie 38. panta
38. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
«Piezīme. Izdevumi par remontu, kuru īrnieks i z-

dara uz namsaimnieka rēķina, nedrīkst pārsniegt
10% no īrnieka maksājamas īres par gadu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-
likumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 20 balsis;
nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk 38. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcija.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas ir par 38. panta pieņemšanu. Balsošanas iznā-
kums: par 38. panta pieņemšanu nodota 51 balss, pret
nav neviena, atturas — 14. Pants pieņemts. Es lū-
dzu nolasīt pārlabojumu pie 45. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantam pielikt piezīmi ar šādu saturu:
«Piezīme. Ja īrnieku komiteja uzņēmusies nama ap-

kurināšanu, tad namsaimniekam par apkurināšanas
un silta ūdeņa ietaises Melošanu pienākas 10% par
gadu no šo iestāžu vērtības."

Iesniedzis A. Bergs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Lūdzu referentus dot atsauksmi. Vārds
Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdošanas
komisija priekšlikumu noraidīja. Motivi tie paši, kā-
dus man nācās pievest jaupie 2. lasījuma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppam.
Referents E. Knopps: Juridiskā komisija priekš-

likumam nepiekrīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

Arveda Berga priekšlikums
Pantam pielikt piezīmi ar šādu saturu:
Piezīme. Ja īrnieku komiteja uzņēmusies nama ap-

kurināšanu, tad nama saimniekam par apkurināša-
nas un silta ūdeņa ietaises lietošanu pienākas, 10%
par gadu no šo ietaišu vērtības.



749 Latvijas Republikas' Saeimas IV. sesijas 21. sēde 1924. gada 3. jun i j ā. 750

Ludzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga
priekšlikumu.Par priekšlikumu nodotas tikai 22 bal-
sis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Lū-
dzu tagad pacelties tos, kas ir pret panta pieņemša-
nu 2. lasījuma pieņemta redakcijā. Nav. Kas attu-
ras? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 45. pan-ta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 45. panta
pieņemšanu— 53 balsis, pret nav neviens, atturas 20.
Pants pieņemts. Ludzu nolasīt pārlabojumus pie 47.
panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantu papildināt ar sekošu jaunu piezīmi:
«Piezīme l. Ja pirmā piezīmē minētās telpās atro-

das namsaimnieka kurināmais materiāls, tad dzī-
vokļu īrnieku vairākumam, kurš uzņēmies nama
apkurināšanu, jāpārņem šis kurināmais materiāls par
namsaimnieka pašcenu, ja ta nepārsniedz iepirk-
šanas laika tirgus cenu, atbildot solidāri par sa-
maksu." j.Purgals.

47. panta 2. piezīmi strīpot. J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevelas_ ? Ludzu referentu dot atsauksmes. Vārds
Rozentālam.

.Referents M. Rozentāis: Sociālās likumdošanas
komisija abus priekšlikumus noraidīja. Ja jau attie-
cīgais kurināmais materiāls tiešām būs tāds, kura
cena nepārsniegs tirgus cenu, tad katra īrnieku ko-
miteja labprāt paturēs materiālu, kas mājā jau pie-
vests, kaut ari nebūtu likuma. Turpretim nebūtu
pareizi, ja ar likumu piespiestu paturēt sliktu kurinā-
mo materiālu. Tapec šis papildinājums ir pilnīgi lieks.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Šis pārlabojumspēc juri-
diskas komisijas domam ir nepieciešams. Teiksim,
ka komiteja negrib pārņemt šo kurināmo materiālu.
Kur namsaimnieks to lai liek? Vai lai izsviež uz ie-
las? To taču viņš nevar darīt. Tādā kārtā komi-teja varētu piespiest namsaimnieku pārdot šo mate-
riālu par puscenu. No otras puses namsaimnieks tā
ka ta nevar dabūt kaut kādu augstāku cenu, jo pār-
labojuma skaidri pateikts, ka cena nevar pārsnieet
iepirkšanas laika tirgus cenu. Tā namsaimnieks ti-
kai vel pazaudēs procentus, skaitot no pirkšanas
laika līdz pārņemšanas laikam. Tāpēc priekšlikums
ir pilnīgi pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums

47. pantu papildināt ar sekošu jaunu piezīmi:
«Piezīme l. Ja 1. piezīmē minētās telpās atrodas

namsaimnieka kurināmais materiāls, tad dzīvokļu
īrnieku vairākumam, kurš_ uzņēmies nama apkuri-
nāšanu, jāpārņem šis kurināmais materiāls par nam-
saimnieka pašcenu, ja tā nepārsniedz iepirkšanas
laika tirgus cenu, atbildot solidāri par samaksu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Pur-
gala priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas iz-
nākums: par Purgala priekšlikumu nodotas 38 balsis,
pret to nodotas 40 balsis, atturējies nav neviens.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk Purgala
otrs priekšlikums

47. panta 2. piezīmi strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-

likumu. Par priekšlikumu nodotas ikai 20 balsis. Ne-
pietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā

nak 47. pants 2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par
47. panta pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret nav ne-
viens, atturējušies 21. Pants pieņemts. Lūdzu no-
lasīt pārlabojumus pie 50. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pantu strīpot. Iesniedzis J. Purgals."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

neveļas? Ludzu referentus dot atsauksmi par Pur-
gala priekšlikumu. Vārds sociālās likumdošanas ko-
misijas referentam Rozentālam.

Referents M. Rozentāls: Sociālās likumdoša-
nas komisijas vārdā jāizsakās pret 50. panta strīpo-
šanu. 32 pantā pieņēmām 15. punktā noteikumu,
ka namsaimniekiem ir tiesība prasīt tāda īrnieka izlik-
šanu, kurš noteiktā laikā nesamaksā par apkurinā-
šanu. Bet tai pantā nav teikts, ko darīt apkurināša-
nas komitejai tai gadījumā, ja kāds no īrniekiem ne-
maksā par apkurināšanu vai nepadodas īrnieku vai-
rākuma noteiktai maksai par apkurināšanu. Par šo
gadījumu noteikums pastāv ari tagadējā likumā un
rnusu projektā viņu 2. lasījumā pieņēma kā 50. pantu.
Tas ir nepieciešams. Tāpēc sociālās likumdošanas
komisijas vārdā man jāuztur 50. panta 2. lasījumā pie-
ņemtā redakcija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Knoppam.
Referents E. Knopps: Juridiskā komisija iztei-

cās par Purgala priekšlikumu, jonevar taču darīt tā,
kā tas ir noteikts 50. pantā, nevaram dot priekš-
rakstu īres valdei spriest tā un ne citādi. Jo īres
valdei tāpat kā tiesai, šinī gadījumā apelācijas ie-
stādei, pēc likuma ir noteikts kādā gadījumā komiteja
to nolemj. Piemēram, ja īrnieks nepadodas komi-
tejas lēmumam, tad tāds īrnieks katrā ziņā ir jāizliek
no dzīvokļa, bet varbūt ka komitejas pieprasījums
nav likumīgi pamatots un tāpēc īres valdei nevar rak-
stīt priekšā spriest tā un ne citādi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Purgala priekšlikums pie 50. panta,

pantu strīpot.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Purgala priekš-

likumu. Tagad lūdzu pacelties, kas iv pret priekšr
likumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no bal-
sošanas. Balsošanas iznākums: par Purgala priekš-
likumu nodotas 32 balsis, pret to — 43, atturas viens.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk 50. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties, kas
ir pret to. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par 50. pan-
ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par 50.
panta pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret to — 27,
atturējies nav neviens. Pants pieņemts. Redakcijas
komisijas pārlabojumus, nobalsošanu par likumu visā
visumā un pārejas formulu caurskatīšanu prezidijs
liek priekšā izdarīt piektdien, noturēt šim nolūkam
rīta sēdi, t i. pīkst. 10 no rīta un ņemot kā pirmo šo
dienas kārtības punktu, un tālāk turpinot pārējos ne-
izsmeltos dienas kārtības punktus. Iebildumu nav?
Priekšlikums pieņemts.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt. Nākamā sēde rīt, pīkst 5 pēc pusdienas,
— valsts budžeta caurskatīšanai. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija. ziņojumi, valsts bu-
džeta caurskatīšana.

Prezidijam iesniedzis deputāts Bīlmanis lūgumu
piešķirt viņam atvaļinājumu braukšanai uz ārzemēm
no 5. jūnija līdz 7. jūlijam. Prezidijs piekrīt šim at-
vaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skai-
tās par piešķirtu. Tāpat deputāts Bruno Kalniņš ie-
sniedzis lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu ārzemju
ceļojumam no 4'. jūnija līdz 1. augustam. Prezidijs
piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļi-
nājums skaitās par piešķirto.

Nākamais dienas kārtības punkts — i^aTs t^L
b>4-ž»»4: s. Referents Jānis Vesmanis. Turpinā-
sies debates pie finansu ministrijas kārtējo izdevumu
budžeta. Vārds Lo'ēhcam.

K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Pagājušā Saeimas sēdē pie budžeta debatēm
deputāts Birkhāns iesniedza priekšlikumu no finansu
ministrijas budžeta paredzētiem pabalstiem koope-
rācijai strīpot 74.000 latu. Motivējot šo savu priekš-
likumu Birkhāna kungs noturēja loti garu runu, kura
ar visiem asumiem bij vērsta pret Latvijas koope-
rāciju. Es saprotu, ka Birkhāna kungs, kurš šinī aug-
stā namā reprezentē privattirdzniecību un privāt-
banku kapitālu, nevar sevišķi labvēlīgi runāt par Lat-
vijas kooperāciju. Bet es domāju, ka Birkhāna kun-
gam, kā Latvijas augstskolas profesoram, kurš lasa
lekcijas, kurām ir sakars ari ar Latvijas tautsaim-
niecību, vajadzēja parādīt vairāk erudīcijas kā koo-
perācijas teorijas, tā Latvijas kooperācijas prakses
saprašanā. Birkhāna kungs bez kādiem cipariem te
operēja savos uzbrukumos. Atļaujos dot šim uzbru-
kumam zināmu pretsitienu, motivētu ar pārbaudītiem
cipariem. Birkhāna kungs teica, ka Latvijas koope-
rācija neesot attaisnojusi uz viņu liktās cerības,
saimnieciski tā esot bankrotējusi, kooperativi pār-
dodot preces par augstākām cenām kā privattirdz-
cībā, kooperācija baudot sevišķas valsts kredita
priekšrocības un atrodoties izņēmuma stāvoklī Lat-
vijā ari tiesiskā ziņā. Lai kooperāciju galīgi kompro-
mitētu pilsoniska vairākuma priekšā, Birkhāns citē-
ja Zinovjevu un stāstīja, ka komunistiskā Krievijā

kooperācija baudot tagad sevišķas tiesības cīņā ar
privāto kapitālu. Jums, Birkhāna kungs, kā profeso-
ram gan nevajadzēja ar kailiem cipariem operēt. Vai
tā jūs spriežat ari parprivato tirdzniecību un kapi-
tālu? Ja būtu bankrotējusi kāda firma, protestēti da-
ži privāti vekseļi, ja būtu neveiksmes zināmai ban-
kai, un no tā mēs gribētu spriest par privāto banku
un privāto kapitālu stāvokli vispārīgi, tad Jūs to,
Birkhāna kungs, kvalificētu kā nenopietnu vērtējumu.
Ja Jūs gribiet kooperāciju diskreditēt, tad Jums va-
jagafaktiski pierādīt, ka viņa ir sabrukusi, ka organi-
zācijas iet mazumā, ka biedri iet mazumā, ka saim-
nieciskie apgrozījumi pamazinājās, ka kooperatīvie
kapitāli nevis aug, bet iet pat uz leju un ka Latvi-
jas kooperācijas svars saimnieciskā dzīvē krīt. Vai
Jums ir tādi cipari, Birkhāna kungs? Es gribētu
teikt otrādi: ja mums Latvijā ir kāda saimnieciska
grupa, kāds saimniecisks apvienošanās veids, kurš
pēdējos 2—3 gados sasniedzis loti lielus panākumus
un tuvojas pirmskara stāvoklim, tad tā ir mūsu koo-
perācija. Ņemsim Latvijas kooperāciju uz laukiem
un pilsētās. Jūs kratiet galvu, es Jums tūlīt ar cipa-
riem pierādīšu. Es ņemšu to kooperācijas daļu, ku-
rai Jūs visasāk uzbrukāt Jūs diezgan mīksti runājāt
par lauksaimniecības kooperāciju, bet visu asumu
vērsiet pret pilsētas kooperāciju, kautgan savu si-
tienu Jūs vēršat pret visu kooperatīvo fronti, jo te
taču iet runa par pabalstiem ne tikai patērētāju, bet
ari kredit- un lauksaimniecības kooperativiem. Jūs
uzbrukāt kooperācijas frontei uz visas linijas. At-
ļaujiet man ar cipariem īsumā raksturot Latvijas koo-
perācijas stāvokli. Man jāaizrāda, Birkhāna kungs,
ka mums pirms kara patērētāju biedrību skaits bija
nesalīdzināmi mazāks nekā viņš ir tagad. Pirms
kara mums bija ap 150 patērētāju biedrības. Tagad
aktivi darbojošās patērētāju biedrības Latvijā ir vai-
rāk kā 300. Ja Jūs ņemsiet mūsu patērētāju biedrību
bilances pirms kara un tagad un ņemsiet patērētāju
biedrību tirdzniecisko apgrozījumu pirms kara un ta-
gad, tad rezultāti priekš kooperācijas ir ļoti labvēlīgi
un liecina, ka patērētāju kooperativi Latvijā attīstās.
Pirms kara Latvijas patērētāju kooperācija, — es ru-
nāju par to kooperāciju, kura darbojās tanī teritorijā,
uz kuras mēs tagad esam nodibinājuši savu neatka-
rīgo brīvvalsti, — pirms kara Latvijas patērētāju
kooperācija apgrozīja apmēram 3.200.000 zelta rubļu,
t i. 375 miljoni tagadējos Latvijas rubļos. Vai Jūs
zināt, ka tagad mūsu 348 patērētāju biedrības Latvijā
apgroza vairāk kā 900 miljoni, gandrīz miljardu? Tas
ir gandrīz trīs reiz tik daudz nekā tas apgrozījums,
kas bija pirms kara. Ar bilanci stāvoklis ir drusku
sliktāks. Pirms kara bilanci var rēķināt uz 200 mil-
jonirubļu un tagad tikai uz E/2 simts miljonu; bet tas
ir izskaidrojams ar to, ka tās nacionālās bagātības,
kuras atrodas šinī teritorijā, salīdzinot ar tām, kā-
das bija pirms kara, ir nesalīdzināmi mazākas. Un
jaLatvijas kooperācija savās rokās tur gandrīz 70%
no tam vērtībām, kuras tai bij še pirmskara, tad tā
ir liecība, ka viņa šais trīs gados ir pratusi atzelt, ir
pratusi saimnieciski nostiprināties. (E. Birkhāna
starpsauciens.) Par tiem pabalstiem es runāšu vē-
lāk, Birkhāna kungs. Ja Jūs griežaties pie Latvijas
bankas deļ kreditiem, tad Jūs taču nesakāt, ka Jūsu
banka ir bankrotējusi. Kāpēc tad Jūs pieejat pie
kooperācijas ar citu mērauklu? Ja Jūs ņemat to
biedru skaitli, kāds ir Latvijas patērētāju kooperāci-
jai, tad jāsaka, ka tagadējais Latvijas kooperācijas
biedru skaits, salīdzinot ar to skaitu, kas bija pirms
kara, ir daudz lielāks. Mēs tagad skaitām pāri par
100.000organizētu biedru patērētāju biedrībās. Mums
ir pāri par 100.000 biedru kreditkooperativos, 10.000
lauksaimnieku biedrībās un pa visu Latviju var rē-
ķināt pāri par 200.000 organizētu biedru kooperācijā.
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Ja mēs ņemsim kopā ar ģimenēm, tad var teikt, ka
Latvijā uz nepilniem diviem miljoniem Latvijas tau-
tas ir ap 500.000 kooperatīvos organizētu biedru. Tas
liecina par to, ka mūsu kooperācijai ir plaši sociāli
pamati, bet to Jūs izlaižat no acīm, kad Jūs vedat pa-
ralēli starp privāto kapitālu un kooperāciju. Es Jus
saprotu, Birkhāna kungs, Jums zināms pamats cīnī-
ties pret šo kooperāciju tāpēc, ka tās saimnieciskās
organizācijas un grupas, kuras Jūs reprezentējat,
saimnieciski cīnās ar šo kooperāciju (E. Birkhāna
starpsauciens). Kooperācija nevienam nav mantu
rekvizējusi un šo pārmetumu uz kooperāciju Jūs ne-
nevarat mest. Es saprotu, Birkhāna kungs ari Jūsu
uzbrukumu tāpēc, ka kooperācija pēc savas būtības,
pēc sava sociālā sastāva visvairāk sastādās no Lat-
vijas darba tautas, no Latvijas darba inteliģences un
darba zemniecības. Man nav visi statistiskie dati pie
rokas, bet ir dati par patērētāju kooperativiem. Ko
mēs tur redzam? Mēs redzam, ka lielākā daļa biedru
ir lauksaimnieki un zemes rentnieki, kuri sastāda ap
30%, tad strādnieki, kuri ari sastāda apmēram 30%.
Tālāk darba inteliģence ari kādas 30% un tikai kādu1k% sastāda tirgotāji un tikpat liels procents ir rūp-
nieku, kuri ņem dalību šinī kooperācijā. Tagad mēs
redzam, ka kooperācija pēc sava sastāva ir Latvijas
darba tautas, darba zemniecības un inteliģences saim-
nieciskā apvienība, tas ir tās grupas, kuras saimnie-
ciskā laukā ved cīņu ar tām grupām, kuras Jūs šeit
Saeimā reprezentējiet. Es runāju pašlaik par patē-
rētāju kooperativiem, bet varbūt ka no labā spārna
nāks iebildumi taisni pret šokooperācijas veidu, tā-
pēc gribu rādīt ari no pārējiem kooperācijas laukiem,
ka kooperācija nav gājusi sabrukuma ceļu, bet ari
lauksaimniecības un kreditkooperativi pēdējos gados
ir strauji attīstījušies, daudz straujāki nekā visas nri-
vatās akciju sabiedrības, privātās bankas un privāti
uzņēmumi. Ņemsim kreditkooperaciju. Pirms kara
mums bija 249 kooperatīvas kreditorganizacijas, pie
kam biedru skaits viņās bija ap 100.000. Viņu kopbi-
īance sasniedza 1.250.000.000 tagadējos rubļus. Kad
nodibinājām savu brīvvalsti, šie kreditkooperativi
bija galīgi sadragāti un ruinēti. Pēdējos 2—3 gados
šī kreditkooperacija, kas atbalstās galvenā kārtā uz
Latvijas jaunsaimniecību un darba zemniecību, viņa
ir ne tikai pacēlusies no pīšļiem, bet biedru daudzuma
un darbības ziņā pārsniedz pat pirmskara apmērus.
Mums pašlaik ir vairāk kā 400 kreditkooperativi ar
vairāk kā 120.000 biedriem. Es gribu aizrādīt Birk-
hāna kungam, cik strauji attīstās ari kreditkooperaci-
jassaimnieciskā darbība. Kādus lVa gadus atpakaļ kre-
ditkooperativu kopbilance sasniedza jau 288.000.000.
Tagad viņa pārsniedz vairāk kā 800.000.000 t i. gan-
drīz miljardu, tas ir to stāvokli, kādā atradās kredit-
kooperacija pirms kara. Man jāaizrāda uz vēl vienu
motīvu. Jūs aizstāvat privātas bankas un uzņēmu-
mus. Es aizrādīšu vēlāk, cik tāļu tie izmanto Latvijas
bankas kapitālus. Man jāaizrāda tagad, ka Latvijas
saimnieciskā uzbūvē, galvenā kārtā lauksaimniecī-
bas celšanā, ja ir kāda saimnieciskā apvienība spē-
lējusi positivu lomu, tad tie ir Latvijas lauksaimnie-
cības kooperativi. No šiem 800.000 rubļu, kas sastā-
da Latvijas kreditkooperacijas bilanci, viņa ir svie-
dusi kā aizdevumus lauksaimniecībai vairāk kā
500.000.000. Vai jūsu privātie uzņēmumi ir gājuši
preiim Latvijas saimniecības uzbūvei un celšanai tik
lielā mērā, kā ir gājušas šīs saimnieciskā un finansie-
la ziņā daudz vājākās tautas organizācijas? Jūs to
neesat darījuši. Cik tālu kreditkooperacija izmanto-
jusi to, ko jūs saucat par valsts kreditu? Man pie
rokas ir Latvijas bankas bilance uz 1. maiju. Šinī
pārskatā ir dažādu vekseļu diskonts par kādiem 10
miljoniem latu. (Birkhāna starpsauciens.) Atvaino'-
jat, Birkhāna kungs, es klausījos ļoti mierīgi tad, kad

Jūs runājāt. Šinī vekseļu diskontā uz 1. maiju bij
vekseļi no 286 tirgotājiempāri par 5 miljoni latu un
vekseļi no 291 rūpniekiem par 4.630.000 latu. Tā tad
vairāk kā par 10.000.000 latuir piešķirti ar vekseļu
diskontu rūpniekiem un tirgotājiem. Par nožēlošanu,
es nevarēju sadabūt no Latvijas bankas datus,_ kas
raksturotu, kādas sumas ir piešķirtas še patērētāju
kooperācijai. Cik man izdevās izlobīt, tad no šļem
10.000.000Latvijas patērētāju kooperācija ir dabūju-
si tikai apmēram 1.200.000 latu._ Tā tad no vairāk kā
500.000.000 rubļu Latvijas patērētāju kooperācija ir
saņēmusi tikai 60.000.000 rubļu. Tādēļ man jāsaka,
Birkhāna kungs, ka runāt pēc tam par to, ka Latvi-
jas kooperācija ir pārāk izmantojusi valsts kreditu,
nozīmē nezināt šos ciparus. Es pievedīšu vēl citus
ciparus, lai raksturotu to, kādā mērā Latvijas koope-
rācija ir izmantojusi valsts kreditu citā vietā. Tanī
pašā Latvijas bankas 1. maija bilancē ir atzīmēts, ka
151 kreditiestādei uz vekseļu rediskonta izsniegts
8.600.000 latu, pie kam lauku krāj- aizdevu kases un
kooperativi ir dabūjuši nepilnus 4.000.000 latu. Man
liekas, ka šis procents nebūt neliecina to, ka ari kre-
ditkooperacija būtu pārāk izmantojusi valsts kreditu.
Viņa ir paņēmusi no valsts ikai 4.000.000 latu, bet ir
aizdevusi lauksaimniecībai vairāk kā 10.000.000 latu.
Tā tad šī kooperācija ir uzkrājusi un devusi tautas
saimniecībai atpakaļ daudz vairāk nekā viņa ir sa-
ņēmusi no valsts bankas. Tālāk man gribētos aiz-
rādīt Birkhāna kungam, ka vispārīgi, ja runājarn par
Latvijas valsts kredītpolitiku, jāsaka, ka ta drīzāk ir
bijusi nelabvēlīga kooperācijai. Mums ir viena pati
kooperācijas banka: tā ir Latvijas Tautas banka, kas
apvieno sevī vairāk kā 800 organizācijas: starp tam
ir kādas 250 pašvaldības organizācijas, bet pārējās
dažādas kulturelās vai kooperatīvas organizācijas,
un šī tautas banka, kura apvieno vairāk par 800 or-
ganizācijām, ir saņēmusi kreditu tikai par 22XU mil-
joniem rubļu. Man liekas, kungi, ka šis kredits ne-
kādā ziņā nesasniedz to kreditu, kuru saņem jūsu
privātie uzņēmumi,kuru saņem kura katra nelielapri-
vāta akciju banka. Kreditkooperativi ir_ saņēmuši
daudz mazāk kreditus nekā jūsu privātas bankas.
Jūs saucat par nodrošinājumiem? Ari jūsu privātas
bankas deva tikai savu klientu vekseļus, bet es do-
māju, ka tos vekseļus, kurus ir devuši kreditkoope-
rativi, ka tie ir daudz drošāki nekā tie, kurus dod
jūsu privātās bankas ar savu žiro. Ja ir bijis kāda
kooperatīva bankrots, tad no šī bankrota Latvijas
banka nekad nav cietusi. Šai ziņā kreditkooperativi
ir daudz drošāki un Latvijas bankai ir daudz lielākas
garantijas, kā kooperativi nomaksās savus parādus.
Tikpat droši ir ari Latvijas tautas bankas vekseļi.
Bet jūs zināt, ja iet dibenā jūsu privātie uzņēmumi,
kad jūsu privatsabiedrības bankrotē, tad viņas neiz-
bēgami rauj līdzi sev ari Latvijas bankas vekseļus.
Tas taču,kungi, skaidri un gaiši pierāda, ka tā drošī-
ba kredit- un pārējiem kooperativiem ir daudz lielā-
ka nekā jūsu privāto veikalu vekseļiem. Tad šeit
tika vēl aizrādīts uz to, ka preču cenas un kredita
procents kooperatīvos esot augstāki nekā privātos
uzņēmumos un bankās. Kungi, Latvijas tautas ban-
ka maksā Latvijas valsts bankai 8% un dod tālāk kre-
ditu saviem klientiem — kreditkonnerativiem par
10%. Bet jūsu privātās organizācijas ņem no saviem
klientiem 15% un vairāk. Man ir zināms pat tāds
gadījums, kur kāda no jūsu bankām, piemēram, kādā
Latgales nodaļā ņem 20—24%. Tādus procentus
koooerativās bankas neņem. Tās ņem 12%, vis-
augstākais 14—15%, bet nekad neņem 20—24%: Jūs
aizrādāt uz patērētāju kooperāciju un lauksaimnie-
ciskiem kooperativiem, ka šais organizācijās ņemot
dārgāki par precēm nekā privātā tirdzniecībā. Jūs
runājāt par auzām. Bet kungi, liela starpība ir staro
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auzām un auzām, starp maizi un maizi. Var jaucept
tādu maizi, kur piesviežklāt dažas lāpstas kliju un tad
šo maizi pārdot par 10% lētāki; tāpat ar auzām — var
būt auzas dažāda tīruma,kvalitātes un dīgšanasspē-
ju. Ka kooperācija ir ass ierocis cīņā pret dzīves
dārdzību, liecina tas, ka tanīs gados, kad mums bija
visasākā saimnieciskā krize, taisni tad stipri auga
tirdznieciskie kooperativi, patērētāju kooperativi. Tas
bija 1919./20. gadā. 1921. gadā mums no visiem koo-
perativiem vairāk kā 70% bija patērētāju, tirdznie-
cisko kooperatīvu. Tas ir zīmīgi priekš kooperāci-
jas, ka asos smagos saimnieciskos krizes apstākļos
tautas masas ķeras pie tām saimnieciskām formām,
pie tiem cīņas līdzekļiem pret šo saimniecisko krizi,
kuri visvieglaki var glābt tos no materiāla trūkuma
un tie ir patērētāju kooperativi. Runāt, ka koopera-
tivi pārdod dārgu preci, ka tie pārdodot sliktu preci,
to te nevar, jo pierādījumu par to nebūs. Tālāk gri-
bu atbildēt Birkhāna kungam uz tiem vispārējiem
motiviem. Mes taču absolūti nevaram salīdzināt
kooperatīvas organizācijas ar privātām akciju sa-
biedrībām. Jau pec saviem saimnieciskiem uzdevu-
miem, pec saviem saimnieciskiem mērķiem tās ir di-
vas dažādas kategorijas, kuras salīdzināt nevar. Koo-
peratīvs nav peļņas uzņēmums. Jau kooperatīvais
likums ierobežo dividendu izmaksu ar 8%. Neviens
kooperativs nemaksa un nevar maksāt kā jūsu ban-
kas 15 vai 20%_, pat līdz 50% dividendes. Kooperatī-
vas pelņas lielāka dala bieži tiek atdota atpakaļ pa-
šiem patērētajiem, pašiem pircējiem, tiem, kas to
kooperatīvo peļņu sastādījušu Tāpēc te var iet tikai
runa par izdevumu samazināšanu pašiem patērētā-
jiem, par pašu lauksaimnieku darba ietaupījumiem.
Manjr dati, ka kooperativi savu peļņu sadalījuši un
te mes redzam ciparus,_ka pelņas norma jauvispārīgi
ir stipri niecīga. Patērētāju kooperācija, kura ap-
grozījusi vairāk ka 900 miljoni rubļu, pelnījusi tikai
10% brutto, tīrs atlikums ir tikai 1%. Tik niecīga
peļņa privātam akciju sabiedrībām nav. Paskatīsi-
mies, ko kooperativi darījuši ar šo 1% peļņu. Viņi
60% peļņas pieskaitījuši saviem kapitāliem, 5% zie-
dojuši kultureliem mērķiem, 5% dividendes izmak-
sām (E. Birkhāns no vietas: „Cik nodokļu?") un 18%
atdevuši atpakaļ saviem pircējiem. (E. Birkhāns no
vietasj „Cik nodokļu maksājuši?") Cik nodokļus
maksa? Man jāaizrāda, Birkhāna kungs, ja koope-
rativi bauda tikai vienu privilēģiju pie tirdzniecības
un rūpniecības nodokļaun Jūs zināt, ka šis nodoklis
Latvijas valsts budžeta sastāda ļoti niecīgu sumu.
Ja Jus ņemsiet vēra, ko kooperācija ir devusi valsts
saimnieciska izbūve, ko viņa ir darījusi izspiežot
starpniecisko_peļņas kapitālu, lai visu šo pelņu nestu
atpakaļ ražīga darba, tad, man liekas, ka kooperācija
dod vairāk valstij neka viņa ir no tās kases ņēmusi.
Bet par to es jau runāju. Es minēšu vēl tik to, ko
dara lauksaimnieciskie kooperativi. Neviena privāta
sabiedrība, neviena privātbanka nav darījusi
to, ko dara lopkopības biedrības, dažādas lauk-
saimnieciskas biedrības un piensaimniecības cen-
tralbiedrība. Jūs ziniet ja Latvijas sviesta ek-
sports ir ieguvis marku Anglijas tirgū, tad tur
ir lieli nopelni

^
Latvijas piensaimniecības bie-

drībai. Ja agrārā kultūrā mēs esam techniski augstu
stāvokli sasnieguši, tad visu to dara lauksaimniecī-
bas kooperativi un nevis privātas tirdzniecības ban-
kas vai_ privatkapitalistiski uzņēmumi. Valsts saim-
nieciska ziņa kooperācija ir nesalīdzināmi vairāk
devusi,ka ņēmusi. Jus labi ziniet, ka mūsu valsts po-
litika nav bijusi sevišķi labvēlīga pret kooperāciju.
Man liekas, ka Ringolds Kalninga kungs nav tas
valsts vīrs, kurš ar sevišķi vēlīgu roku izturētos pret
kooperāciju un to mes ļoti labi zinām, ka pie viņa
deļ kreditiem kooperācijai nav ko griezties. Ja jūs
skatāties, kādus kreditus saņem Latvijas kooperā-

cija, tad jāsaka, ka tie ir ārkārtīgi mazi. Birkhāna
kungs, es nedomāju, ka Jūs to nesaprotat, es domāju,
ka Jus to ari saprotiet. Ja mēs gribam savas valsts
saimniecisko stāvokli pacelt un ja mēs gribam, lai
mūsu valsts saimnieciski atzeltu, tad mēs to varam
panākt ne caur privātu kapitālu, ne caur privātu ini-
ciatīvi, jo mums nav viņu tik plašā mērā, lai visu
valsts saimniecisko dzīvi atjaunotu. Mēs varam iet
tikai pa to ceļu, pa kuru gājušas visas mazās valstis,
kur valda politiskā demokrātija, t i. pa tautas kopdar-
bības ceļu. Mums jākopo tautas spēks, mums jāvāc
viņas saimnieciskās iespējas kopā. To var darīt tikai
caur kooperāciju. Mēs zinām, ka Danija,Šveiceun So-
mija, ja viņas ir saimnieciski stipras kļuvušas, tad ne
tapec, ka tur sevišķi stiprs privātais kapitāls, bet tā-
pēc, ka tur stipri attīstījuses kooperācija. Jūs ziniet,
ka Dānijas lauksaimniecība, kur mēs braucam mā-
cīties, par kuru mēs rakstam un runājam ar lielu sa-
jūsmu, ka 80% no viņas labklājības dibinās uz Dāni-
jaskooperāciju. Tāpēc man liekas, Birkhāna kungs,
ka runāt par kooperāciju ta, ka Jūs runājiet pagājušo
reizi, tas nozīme, kavai nu Jus kooperāciju absolūti
nepazīstiet vai, jaJus viņu pazīstiet, tad Jūs daudz
ko noklusējat Tapec mes nevaram atbalstīt Jūsu
priekšlikumu. Mes atzīstam, ka mūsu tautas pareizi
saprastas saimnieciskas intereses spiež mūsu koope-
rāciju atbalstīt, jo tikai caur kooperāciju mēs Latvi-
jas saimniecību uzcelsim. Tāpēc mēs ne tikai bal-
sosim par šiem kreditiem, bet prasīsim pie pirmās
iespējas, lai viņus pat pavairo.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Siecenie- ' /
kam. AhT

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Augstā sa-
pulce! Ja Birkhāna kungs 30. maija kopsēdē būtu
runājis tikai par to,_ka nav pareizi, ka tiek atvēlētas
kooperācijas veicināšanai tik lielas sumas, tad var-
būt, es nemaz šodien nerunātu, jo tā ir visiem pazī-
stama lieta, ka tas aprindas, kuras reprezentē Birk-
hāna kungs šai augstā sapulcē, ir aizvien bijušas pret
kooperācijas veicināšanu un ari būs. Bet kad Birk-
hāna kungs te uzstājas un nāk pie tādiem slēdzieniem,
ka kooperativi nav pabalstāmi tāpēc, ka kooperativi
nekādu labumu tautai ne valstij nevar nest, bet tikai
posts vien no viņiem gaidāms, tad tiešām nevar klu-
sēt un ir jāņem vārds, lai varētu apgaismot šādus ne-
pareizus, pat viltotus uzskatus. Ar kādiem pierādī-
jumiem nak Birkhāna kungs, lai pierādītu, ka koope-
rācija nevar pastāvēt, ka viņai nav nozīmes? Viņš
izcēla paris, varbūt nelaimīgākos gadījumus ar
kooperativiem, kuriem tik labi neveicas, kuriem nav
peļņas. Pieved kādu akciju sabiedrību „Lats", pie-
ved armijas ekonomiskoveikalu, kuri nemaz koope-
ratīvi nav un nak pie slēdziena, ka tiem, lūk, nevar
pabalstus izsniegt, jo kooperativi nav to vērts. Ja
nemaz neskatās uz to positivo, ko kooperativi ir da-
rījuši un var darīt, tad jauari var to apgalvot un var
nākt ar tādiem argumentiem, ar kādiem te nāca Birk-
hāna kungs. _ Viņš pat neturēja par vajadzīgu aizrā-
dīt, ka pilsētas, kur kooperāciju viņš nemaz neatzīst,
ari tur ir kooperativi, kuri darbojas ar ļoti labiem pa-
nākumiem. Runājot par tiem kooperativiem, par ku-
riem viņš teica

^
ka tie neattaisno uz viņiem liktās ce-

rības, viņš tuvāk neapskatīja, caur ko tas nācis. Ir
zināms, ka valsts ierēdņu kooperativs un karavīru
kooperativs netika no sākuma dibināti kā pilnīgi
kooperativi, bet viņi bija vajadzīgi, lai nāktu valstij
palīga pie naturāliju izdalīšanas. Savā laikā šo uzde-
vumu viņi ari godam ir pildījuši un ir veikuši lielu
valstisku darbu. Bet šim uzdevumam, kas bija uz-
likts šiem kooperativiem, bija ari savas ļaunas se-
kas. Šai naturāliju izdalīšanas sistēmai sabrūkot, šo
kooperatīvu darbība liela mērā sašaurinājās un no
viņiem līdz ar naturāliju izsniegšanas pārtraukšanu
izstājās liels biedru skaits; izstājās tie,kas pie koope-



757 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 22. sēde 1924. g a d a 4. j u n i j ā. 758

rativiem turējās tikai tādēļ, lai saņemtu naturālijas.
Caur to šiem kooperativiem nācās savu darbību pla-
ša mēra ierobežot, savas _ provinču nodaļas slēgt
u. t. t Tas protams nevarēja labi atsaukties uz
kooperatīvu darbību. Bet ko mēs tagad tomēr re-
dzam? Mes redzam, ka šie kooperativi pārvēršas
par īstiem kooperativiem, viņi neaprobežojas tikai ar
to, ka par biedriem var būt tikai ierēdņi un kareivji,
bet tagad par biedri var būt katrs patērētājs un ir ti-
kai veļams, lai tādi biedri jo vairāk rastos. Ja tagad
viņiem ir kādas grūtības, tad tās ir sekas no tās dar-
bības, kas viņiem bija uzspiesta. Varbūt vienu lai-
ku izlikās, ka tas ir labvēlīgi priekš viņu darbības, ka
tas viņu darbību veicinās, bet sekas bija tādas, ka
tas viņu darbībā atstāja robu un trūkumu un viņu
darbība bija jāsašaurina un daži veikali jālikvidē.
Talak Birkhāna kungs, aizrādīdams uz to, ka šie
koopejativi ta kā tā ir jau nederīgi un ari preces ne-
esotletakas, pieveda uz ātru roku piemēru. Viņš ap-
taujājies par auzucenām „Konsumā" šopavasar. Un
kas izrādījies? Tas pašas Rītprūsijas auzas tur biju-
šas par 20—30 rubļiem uz pudu dārgākas, lai gan bi-
jušas par_ vienu cenu iepirktas. Es nezinu, kā tādu
izteikšanas veidu likumdevējā iestādē lai nosauc. Es
tagad viņu vārdā negribu saukt, bet tā ir tāda pa-
tiesības sagrozīšana, par kādu sliktāku nemaz nevar
iedomāt Es īsi pievedīšu tikai to, ka centrālā sa-
vļenība „Konsums" pārdevusi pāri par 100 vagonu
seklas labības, pa lielākai daļai auzas, to starpā
viens vagons ir bijis Rītprūsijas auzu, tikai viens va-
gons. Ir jazin.ka auzas ir dažādas, ir ari vēl dār-
gākas auzas pārdotas, piemēram Dānijas selekcijas
auzas, kuras maksa 280 rubļu pudā. Tad no selekci-
jas auzām audzētas pirmā sējuma ir vismaz 30—40
rubļu dārgākas kā otrā un trešā sējuma. Ir jāzin,
kāda manta ir pārdota, nevar teikt, ka „Konsums"
ņēmis par Rītprūsijas auzām 20—30 rubļu dārgāki.
Tas ir tāds absurds, ka grūti iedomāties, kā viens no
Saeimas locekļiem tā var izteikties. Bez tam — uz
ko tad iziet šī Birkhāna kunga kooperatīvu nolikšana
un baidīšana no to pabalstīšanas, it kā ar to varētu
darīt rnusu valstī tikai ļaunu. Es esmu pārliecināts,
ka Birkhāna kungs pats nemaz tā nedomā; viņš vi-
sas tas operācijas un tirdzniecību nemaz tik labi ne-
parzin, bet te viņam jaruna zināmu aprindu vārdā
un to viņš ari dara. Bet ja nu Jūs sakāt, ka koope-
ratīvi pārdod preces dargak, šinī gadījumā pat par
15—20% dargak, tad ta taču ir Jūsu laime, tad Jūs

varat dzīvot uz to smalkāko. Kādēļ tad Jūs pārdo-
dat tik leti, kadeļ nepārdodat dārgāk? Tomēr visā
šinī lieta ir viens_ „bet". Kas tuvāk pazīst šo lietu,
tas gan zin, ka ta nemaz nav. Ari Birkhāna kungs
pats_ ta nemaz nedoma. Vel es gribētu aizrādīt uz
dažam rnusu koperajivu positivām pusēm. Lnkhāna
kungs teica, ka mūsu kooperativi pirms kāja esot
nīkuļojuši un nīkuļojot_ ari tagad. Tikpat vienā, kā
otrā teiciena nav ne vārda patiesības. Atkal ir grūti
iedomāties, vai Birkhāna kungs tiešām tik maz pa-
zīst Latvijas kooperāciju, ka var nākt ar šādiem ap-
galvojumiem. Kas pazina Latvijas kooperāciju pirms
kara — un es domāju, to pazina lielākā daļa — tie
zin, ka galvena loma ir piederējusi lauksaimnieci-
skiem patērētāju kooperativiem un sevišķi lauku
kreditkooperativiem. To darbu, ko tie veica, to ne-
varēja veikt pat daža banka. To kapitālu, ko viņi
bij savākuši, varētu nosaukt skaitļos, tā ir ievēro-
jama suma. Viņi varēja apmierināt visas lauku va-
jadzības ar saviem uz vietas savāktiem līdzekļiem
un vēl_atlicināt līdzekļus, lai sūtītu tos pilsētu kredīt-
iestādēm un bankām, lai tās varētu pirkt un celt na-
mus. Tas, kungi, ir liels kreditkooperativu panā-
kums un to, man liekas, ari Birkhāna kungs itin labi
zināja. Es nezinu neviena tāda gadījuma, varbūt ari

ir kāds rets izņēmums, kur šie kreditkooperativi bū-
tu kaut kādi nelaimīgi beigušies, kur viņi būtu savu
darbību likvidējuši, kur būtu, tā sakot, bankrotējuši.
Tad talak Birkhāna kungs saka, ka kooperativi citu
neko laba nedarot, kā tikai izvairoties no nodokļiem,
tas esot viss, ko viņi darot Tas nu ir, man jāsaka,
loti grūts un smags apvainojums priekš kooperati-
viem.Ēs nezinu neviena tāda kooperatīva, kurš būtu
izvairījies no nodokļiem. Daži mazāki kooperativi
ir gan atsvabināti no nodokļiem, tas ir tiesa, bet to
taču dara katra valsts, tas ir katras valsts pienākums
un citādi tas ari nevar būt. Ka viņi ar to lielu priekš-
rocību butu guvuši, tas nav pierādīts. Man jāaiz-
rāda, ka kooperativiem —āmatvedība izmaksā daudz
vairāk neka tiem privātiem tirgotājiem, kuri bez kā-
das kontroles, bez kādas noteiktas grāmatvedības
savus_ apgrozījumus pierāda un savus nodokļus
maksa. Kooperativiem katrs viņu apgrozījums ir
sīki jāatzīmē, rēķini ir jāsamaksā ar zīmogmarkām
un jāved sīkas jo sīkas atzīmes par savām operaci-
jam._ Privati_ tirgotāji turpretim to viegli apiet. Kas
zīmējas uz pēckara laikiem, tad Birkhāna kungs do-
ma, ka kooperativi jaunu tā kā tā ilgi nebūs spējīgi
eksistēt Es atļaušos šeit pievest dažus datus, kādi
man ir par patērētāju kooperativiem pēc kara laika.
Patērētāju kooperativi Latvijā bez viņu centrālām
organizācijām ir pārdevuši preces 1921. gadā par
844.000.000 rubļu,_ 1922. gadā par 750.000.000 rubļu.
Šeit, ka redzat, ta suma ir drusku mazāka, bet tas
izskaidrojams pa lielākai tiesai ar cenu starpībām.
Cenas jr gājušas uz daudzām mantām atpakaļ. 1923.
gada pārdotas preces par 1.300.000.000 rubļu. Tā tad
redziet, ka viņi nenīkuļo nekad, ne priekš kara ga-
diem, ne tagad, viņi iet savu dabīgo attīstības gaitu
uz priekšu. Tāpat viņu atlikums bijis tādā pat samē-
ra. Ta pēdējā gadā devuši atlikumu šie atsevišķie
kooperativi par 171/2 miljoni rubļu. Viņi no šiem sa-
viem atlikumiem ir devuši kultureliem un vispārīgi
derīgiemmerķiem ap 4.200.000 rubļu, tas ir tikai pē-
dēja gada un pārējais atlikums ir izdalīts kā prēmijas
uz iepirkumiem, vai pieskaitīts pie nedalāmiem kapi-
tāliem. Ta tad redziet, ka patērētāju kooperācija iet
savudabīgo attīstības gaitu par spīti visiem tiem ne-
labvēļiem, kas viņu labprāt būtu pazudinājuši. Tā-
lāk, kas zīmējas uz citu mūsu lauksaimniecisku
kooperācijas nozari, uz piensaimniecības kooperāci-
ju, tad aina ir tāda, ka 1920. gadā darbojās 20 kop-
moderniecības, 1921. gadā 16, 1922. gadā 18, bet
1923. gada jau 60 kopmoderniecības un 1924. gada
janvārī jau pavisam 448. Te mēs redzam kooperā-
cijas spēju pieaugšanu. Ir zināms, ka viņas izmaksā
augstākas cenas par pienu saviem piena pievedē-
jiem, saviem biedriem, nekā privātās moderniecī-
bas. Tāpat šokooperativo moderniecību pieaugšana
attīstās uz privāto moderniecību rēķina. Privātās
moderniecības samazinās, pieaug kopmoderniecī-
bu skaits un drīzumā jādomā, šinī nozarē būs tikai
kooperatīvas organizācijas, kas darbojas un kas tie-
šam ir veicināmas ari no valsts puses un ar valsts
līdzekļiem. Šīsnozares, kā ari citu kooperācijas no-
zaru pacelšanā, mūsu mežiem samazinoties un me-
žu materiālu eksportam izpaliekot, mums ir jāatrod
citi eksporta priekšmeti, lai mūsu tirdzniecības bi-
lanci uzturētu pienācīgā augstumā. Un tas ir iespē-
jams vienīgi, ja lauksaimnieki ražo vairāk nekā pa-
tērē, t. i., ja viņi ražos ari eksportam. Sviests un gaļa
ir tie produkti, kuri ieņems pirmo un redzamāko vie-
tu rnusu eksporta tirdzniecībā. Šīs lietas pareizai
nokārtošanai vajaga daudz līdzekļu, vajaga daudz
zināšanu, tas visiem ir pazīstams, kas daudz maz ar
kooperāciju tuvāk ir iepazinies. Varbūt, ka Birk-
hāna kungam tas nav bijis iespējams, vai viņš nav
gribējis ar to iepazīties, tāpēc viņš ir palicis pie tiem
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ieskatiem, ka nevienu no tām nozarēm neder veici-
nāt. Tālāk, kas zīmējas uz kreditkooperaciju, es gri-
bu pievest vienu īsu salīdzinājumu, kādā stāvoklī ir
un kā jārīkojas tagad mūsu kreditkooperacijas iestā-
dēm. Piemēram Rīgas latviešu tirdzniecības un rūp-
niecības banka saņēma īsā laikā vairākus kreditus,
tos pavairojot uz 12Va miljoniem rubļu. Šī banka no-
dibinājās 1920. gada jūlijā ar akciju kapitālu 5 miljo-
ni rubļu. Pēc 2 mēnešiem mēs redzam, ka banka
aizdevumus no valsts krājkases saņēmusi 5 miljoni
rubļu, pēc mēneša šī suma pieaug uz 10 miljoniem,
un vēl pēc mēneša, 1920. gada 1. oktobrī, uz
12.500.000 rubļu. Es pievedu tikai straujo aizdevumu
pieaugšanu. Tas nevarētu notikt, ja nebūtu tur sa-
vādi apstākļi bijuši, ka bankas direktors stāvēja ļoti
tuvu visai tai kredita lietai. Tāpēc tik straujš aizde-
vumu pieaugums. Ņemsim otru bankas iestādi. No-
dibinājās Latvijas tautas banka, tāpat ar 5.000.000
rubļu kapitāla. Tā sāka darboties 1920. gada 1.
decembrī. Pēc 2 mēnešu darbības viņas bilancē at-
rodas valsts aizdevums 500.000 rubļu. Pēc 5 mēne-
šu darbības bilance uzrāda tos pašus 500.000 rubļu
un tikai pēc gada, 1923. gada 1. janvārī, šī suma pa-
ceļas uz 2.500.000 rubļu. Tā netiek paaugstināta līdz
1923. gada sākumam. Redziet, kādos apstākļos jā-
rīkojas kooperatīvām iestādēm un kooperatīvam ka-
pjtalam. Kad mēs skatāmies, kāda starpība ir starp
tam aprindām, kuras jāapkalpo lauku kreditkoopera-
tiviem un viņu savienībām un citām kredītiestādēm,
kuras gādā par laucinieku vajadzībām, tad redzam,
ka viņi maksā 8% un aizdod par 10%, augstākais par
12%. Bet ko mēs redzam ar mūsu lielām bankām?
Tās nevar un nevar aizdot zem 15%. Tā tad galu
galā mums jānāk pie pavisam cita sprieduma. Mums
jāskatāstā, ka valsts tiešais uzdevums ir kooperāciju
veicināt, bet_ nevis bremzēt. Pēc Birkhāna kunga
beidzamā slēdziena Zinovjevs esot pat atzinis, ka
kooperācija esot ļoti laba lieta, lai varētu iznīcināt
privāto kapitālu. Tā tad, ja Birkhāna kungs patie-
si ta doma, tad viņam vajadzēja nākt ar priekšlikumu
ne tikai pabalstus neatvēlēt, bet spert vēl citus so-
lus un visus kooperatīvus taisīt ciet, jo tā ir bīstama
lieta —_ iznīcināt visu privāto kapitālu. Paskatīsi-
mies, kā tad nu ir ar_ tiem privātiem kapitāliem, kā-
pēc par viņiem tā žēlojas? Tas laikam gan tāpēc,
ka privātais kapitāls grib sakrāties un uzkrāties ti-
kai nedaudzu rokās, bet kooperācija, nestrādādama
pretim privātam kapitālam, bet viņu veicinādama,
grib strādāt priekš tam, lai katrs patērētājs ari va-
rētu savus ietaupījumus taisīt, lai viņš netiktu galīgi
izmantots; lai katrs varētu sacīt: man ari ir privāt-
īpašums un ne tikai dažiem desmitiem un simtiem.
Tā tad kooperācijas darbība ir tikai privātīpašuma
nostiprināšana, viņa izplatīšana plašākās masās un
pret to nu tie, kas domājas būt privātīpašuma sargi,
uzstājas un saka: „Tā ir bezdievīga lieta, ja grib
panākt to, lai visiem būtu privātīpašums." (E. Birk-
hāna starpsauciens.) Tā ir tā lieta, kur Jūs gribat
baidīt arZinovjevu, ar Krievijas apstākļiem. Vai
Jus domājat,ka tagad Krievijā ir kooperācija? Pa-
lasiet krievu emigrantu spriedumus, ko tie saka par
kooperāciju, uzklausiet, ko Vakareiropa saka par
kooperāciju Krievijā. Bet te Jūs nākat un sakāt:
„Jūs gribat kooperāciju veicināt un gribat atvēlēt
līdzekļus. Uz ko viss tas iziet? Uz privāta kapitāla
iznīcināšanu." Redzat, pie tik greiziem slēdzieniem
Jus esat nākuši. Tāpēc ir maz, ja Jūs sakāt, ka ir
strīpojami tikai tie 74.000 lati. Tā saprotams nav lie-
la suma un to varētu gluži labi pieciest; bet sliktā-
kais

^
jau ir tās briesmas no kooperācijas vispārīgi.

Tālāk mums taču ir jāskatāsari uz citām zemēm, kā
tur ir ar to kooperāciju, kā ir Vācijā, kā ir Anglijā un
sevišķi mums ir jāuzsver Dānija, kura ir mums gluži

līdzīga zeme, tāda pat maza valsts kā Latvija. Kas
bija Dānija priekš apmērām 50 vai 60 gadiem? Dā-
nija bija maza, nabadzīga lauksaimniecības zeme,
bet tagad visa Eiropa brauc uz Dāniju skatīties, kā
tur lauksaimnieki rīkojas, kā viņi izmanto savas ze-
mes, kā viņi dzīvo. Caur ko viņi to ir panākuši?
Vienīgi caur kooperāciju. Jūskratāt galvu. Es esmu
pārliecināts, ka es Jūs nepārliecināšu, bet Jūsu grei-
zos uzskatos par kooperāciju es tomēr mēģināšu iz-
klaidēt. Jūs paliksiet pie saviem uzskatiem, ka tas
ir pareizi, ka kooperāciju apkaro. Izķerot kādas
organizācijas no visām un tad taisot kopēju slēdzienu
par visu kooperāciju, nepievedot nekādus pierādīju-
mus, man jāsaka, ka tādus pat slēdzienus varētu ari
taisīt, ja mēs ņemtu kādu spekulatīvu firmu, vai kā-
du ļaunprātīgu bankrotu un runātu uz tā rēķina par
privattirdzniecības nederīgumu. Vai ir.kādam nā-
cis prātā tā uzstāties un tā prasīt? Nebūt nē.
Kooperācijas galvenais uzdevums un nozīme tomēr
ir, paliek un būs kooperācijas kultureli audzinoša
nozīme, kuru Birkhāna kungs pavisam neatzīst un
kooperācijas iespaids uz cenu regulēšanu, kuru ari
grib iztulkot otrādi. Ja nebūtu tikdaudz kooperatīvu
un tamlīdzīgu sabiedrību, tad mūsu dzīve būtu vēl
daudz dārgāka un cenas būtu vēl daudz augstākas.
Tas_ ir pierādījies jau tanīs vietās, kur kooperativi
agrāk nav pastāvējuši, kur ir bijuši tikai privāti vei-
kali, bet kur vēlāk ar lielām grūtībām tomēr ir iz-
devies kooperativiem nodibināties un iegūt piekri-
šanu, tā kā visi tos atzīst; tas ir pilnīgi pierādīts
fakts. Birkhāna kungs vēl pārmeta kooperatīvu
kongresa padomei, ka tā nu dabūšot lielas sumas,
kam tas vajadzīgs u. t t Laikam gan kooperativu
kongresa padomes nozīme Birkhāna kungam nav pa-
zīstama. Lai nevilktu lietu pārāk garumā, es tikai
gribētu aizrādīt, ka kooperativu kongresa padome
nepasjāv tikai no valsts pabalstiem, bet patiesībā tiek
uzturēta no kooperatīvām organizācijām. Tas, ko
viņa saņemtu no valsts kā pabalstu, nāktu tikai tādu
vajadzību apmierināšanai, kur viņa izpilda valstiskus
pienākumus, kā kooperācijas veicināšanā vispārīgi,
tā ari kooperatīvās statistikas sakopošanā un citos
uzdevumos. Tā piemērām 1923. gadā ir sasaukti 5
dažādu kooperativu veidu kongresi, nodibinātas di-
vas kooperativu centrāles, sasauktas 8 apspriedes
un viena starptautiska konference, ir sniegti padomi
nodokļu lietās vairākos simtos gadījumos, ari juri-
diskās lietās kādos _ 35 gadījumos, ir palielināta
bibliotēka par 112 sējumiem, ir uzkrāti 857 reģistrēti
statūti; tāpat daudz strādāts pie daudzu kooperāci-
jas jautājumu noskaidrošanas. Šī kongresa padome
ir strādājusi pie .kooperācijas veicināšanas, tāpat ari
pie kooperācijas centrālās organizācijas un pie cen-
trālās savienības „Konsums" pastāv sevišķa koope-
rācijas veicināšanas nodaļa, sevišķa kopdarbības no-
daļa,kuras darbība izplešas visasLatvijas apmērā un
kura darbojas jau no 1915. gada sākot. Centrālā sa-
vienība JKonsums" no saviem līdzekļiem izdod vai-
rāk par miljonu rubļu katru gadu kooperācijas lietu
veicināšanai. Ka tur daudz kas panākts un darīts
caur koperativu centrāli un kongresa padomes dar-
bību, tas visiem kas ar kooperāciju tuvāk būs iepa-
zinušies, ir zināms un tāpēc es ar sīkiem skaitļiem
negribu augsto namu apgrūtināt Ka tirgotāju un
finansistu aprindas nelabvēlīgi skatās uz kooperāciju,
tas ir saprotams, jo viņa ir konkurence šīm aprindām
dažās saimnieciskās dzīves nozarēs. Bet mēs zi-
nām, ka tirgotāju galvenais darbības mērķis ir peļņa,
turpretim kooperatīvu galvenais_ mērķis un princips
ir novērsties no šīs peļņas, novērsties no šī privat-
tirgotāju darbības mērķa un tādā kārtā viņi tiešikal-
po plašākām tautas aprindām. Tāpēc valsts rīkotos
nepareizi, ja atsacītos no šīs kooperācijas veicina-
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šanas, kurastiešais mērķis un uzdevums ir visas
tautas labklājība. Kooperācija nedibina savu ek-
sistenci uz valsts pabalstiem, bet vēlas saņemt valsts
pabalstus un aizdevumus tādā pat mērā, kā tiek pa-
balstīti privāti tirdznieciski uzņēmumi. Birkhāna
kunga kooperācijas kritika man jānoraida kā pilnīgi
tukša. Patiesība ta nebija kritika, bet karikatūra.
Ka var kritizēt kooperatīvas iestādes ja Birkhāna
kungs neizšķir kooperatīvus no nekooperatīviem uz-
ņēmumiem. Ja „Latu", armijas ekonomisko veikalu
un dažus citus pielīdzina kooperativiem, tad ar to
Birkhāna kungs parāda savu kooperācijas būtības
nesaprašanu._ To darīja likumdevējs, kurš pie tam
darbojas zinātniski mūsu augstskolā, māca mūsu
jauno paaudzi. Es nezinu, cik lietderīgi Birkhāna
kungs runa no augstskolas katedra, bet tas, kas še
tika izteikts, no šīkatedra, likumdošanas iestādē, ne-
rrija nekas vairāk, ka no kooperativu konkurences
nobaidījušos privāto tirgotāju neveikla viltība. Ar
tādu kritiku koonerativam organizācijām nākas sa-
durties sava praktiska darbā ik dienas. Bet priekš
tam aprindām, kuru intereses runā Birkhāna kungs,
nav glaimojoši, ienest tādus kooneracijas apkaroša-
nas paņēmienus likumdošanas iestādē.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
Berģim.

P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātu
kungi! Ienesdams savu priekšlikumu strīpot to nie-
cīgo suminu kooperācijas veicināšanai, kas ievesta
šī gada budžeta, Birkhāna kungs šo savu priekšli-
kumu motivēja trejādi. Pirmkārt, viņš aizrādīja uzšķietamo kooperativu darbības neveiksmi, otrkārt,
apgalvoja, ka kooperācija esot rada Zinovjevam un
citiem komunistiem, jo izejot uz privāta kapitāla
graušanu, un, treškārt, aizrādīja, ka kooperācija esot
ne tikai kopdarbība, bet ari pašdarbība un no tās iz-
rietot tas postulāts, ka kooperācijai pašai vajagot
segt visus tos izdevumus, kas ir vajadzīgi visu
kooperācijas mērķu, ka saimniecisko, tā idejisko,
veikšanai. Pie šiem trim galveniem Birkhāna kunga
motiviem gribu drusciņ pakavēties, ierobežojot savu
runu pec iespējas īsuma tur, kur Birkhāna kunga mo-tīvu nepamatotība un nepareizība ir jau pietiekoši
apgaismota no iepriekšējiem runātājiem kooperato-riem, ka no laba, ta no kreisa spārna. Kas zīmējas
uz kooperācijas darbības nesekmību, tad jau tika aiz-rādīts, ka nesekmīga darbība ir atrodama kā koope-
ratīvos uzņēmumos, ta ari privātos uzņēmumos, bet
ir pilnīgi nepareizs ieskats_ un apgalvojums, ja gribteikt, ka kooperatīvos uzņēmumos šāda nesekmība
butu sastopama biežāk nekā uzņēmumos, kas dibi-nāti uz privatkapitalistiskiem pamatiem. Katra
kooperatīva likvidēšanos, kaut ari bez bankrota,
redz ļoti plašas aprindas, jo kaut ari šī likvidēšanās
irbez bankrota, tad tomēr iespaids paliek tāds, ka
butu notikusi kāda liela katastrofa — bankrots. Pa-
tiesību sakot, kad meklējam pakaļ, tad Latvijas pa-
stāvēšanas laika ir atzīmējami tikai pāris koopera-
tivu bankroti. Pirmskara laikā Latvijā aridzan
kooperativu bankrota gadījumos varēja ļoti reti sa-
stapt. Tikai kooperativu bankrotu var salīdzināt ar
privātuzņēmumu bankrotu. _ Nevar ņemt kooperati-
vu likvidešanos_un salīdzināt to ar privātuzņēmumu
bankrotu. Ja jus gribiet salīdzināt kooperativu lik-
vidēšanos, tad tas ir jāsalīdzina ne ar privātuzņēmu-
ma bankrotu, bet ar privātuzņēmuma slēgšanos.Tad
jūs redzēsiet, ka privātuzņēmumi slēdzas, izbeidz
savu darbību katru dienu simtiem. Par to neviens
nerunā, jo tas vajrāk nevienu neaizskar, kā tikai to
nersonu, kas uzņēmumu slēdz. Ja mēs ņemsim pro-
centuāli, tad izrādās, ka konncrativi likvidējas pro-
centuāli mazāk nekā likvidēj: - privātie uzņēmumi,

tāpat kā bankrotējošo kooperativu procentuāli ir ne-
salīdzināmi mazāk nekā bankrotējošo privāto uzņē-
mumu. Tāpēc ir pilnīgi nepielaižama lieta, ja šeit
nak Birkhāna kungs un pieved divus piemērus pat no
nelikvidētiem kooperativiem, no kooperativiem, kuri
darbojas ļoti sekmīgi un darbosies joprojām ļoti sek-
mīgi, paņem_ viņu bilanci, tanī atrod kādus trūku-
mus un no tā taisa slēdzienus par kooperācijas dar-
bības nesekmību vispār. Tā nevar argumentēt. Tas
nav cienīgi un pareizi, ka tāds argumentācijas veids
šeit tiek pielietots. Patiesībā kooperācija nekādi
nevarēs izdarīt pa prātam tiem kungiem, kas nāk no
šiem soliem un grib kooperāciju kritizēt. Birkhāna
kungs argumentēja pret kooperāciju, aizrādīdams,
ka, luk, tādiem un tādiem kooperatīviem nav bijis
peļņas. Man ir rokā vakardienas „Latvis", kur
Birkhāna kunga kaimiņš, uz tā paša sola sēdošais
Arveds Bergs, starp citu pieved piemēru par dzī-
vokļu kooperatīva „Nākotnes" praksi un aizrāda, ka,
luk, šis kooperatīvs nopircis namu un to namu ar
krietnu peļņu pārdevis. Un tālāk viņš raksta „lūk,
kooperācija darbā!". Kā tad nu ir, kur ir tas grēks?
Vai tad ta kooperācija slikta, kurai nav peļņas, vai
slikta, kurai ir peļņa. Laikam gan abos gadījumos
slikta, un nevis tāpēc, ka viņa nepareizi rīkojas, bet
tapec, ka viņa jums nav patīkama. Viņa jums būs
patīkama tad, kad viņas nebūs nemaz. Tālāk pār-
eju pie jautājumapar privātā kapitāla graušanu, kuru
šeit Birkhāna kungs pārmet kooperācijai. Birkhāna
kungs tuvināja kooperāciju komunismam, saves-
dams kaimiņos ar Zinovjevu ne tikai biedrus pa krei-
si, bet ari tos deputātus, kas sēž labos solos un to-
mēr ir kooperatori, jo kooperācija apkarojot privat-
kapitalu. Uz to man jāpaskaidro, ka tāds jau ir tas
likums saimnieciskā dzīvē, ka valda savstarpēja
konkurence un ka privātais kapitāls cenšas izkonku-
rēt citus kapitālus, to starpā ari kooperatīvo kapi-
tālu; tāpat ari kooperatīvais kapitāls savukārt cen-
šas izkonkurēt un dažās nozarēs ļoti sekmīgi izkon-
kurē privāto kapitālu. Bet jūs, kungi, kas uzstājaties
pret kooperāciju, taču neuztraucāties tad, kad tirdz-
niecības un rūpniecības banka, kuras priekšgalā stāv
runātājs no_pagājušās sēdes aprija tās četras ban-
kas, no kuram viņa sastādījās. Kāpēc tad jūs neuz-
traucaties, ka notiek privātā kapitāla graušana? Ja
kāds dzelzs, cukura vai naftas karalis aprij simtiem
savus konkurentus, tad jūsšos varoņus vēl sumināt,
bet kapec jus uztraucāties tad, kad kooperatīvais
kapitāls izkonkurē kādu kapitālistisku uzņēmumu?
Un ka jums nav kauna, tikai tāpēc vien, ka kooperā-
cija izkonkurē kādu no jūsu uzņēmumiem, kooperā-
ciju tuvināt komunismam! Jums vajadzēja gan būt
tik daudz jēgasno ekonomiskām lietām, lai izprastu,
ka tā lielā starpība, kas šķir kooperāciju un komu-
nismu vienu no otra, pastāv iekš tam, ka kooperatī-
vais kapitāls, kooperatīvais uzņēmums nenāk ne ar
kādiem varas darbiem, ne ar-kādiem varas līdze-
kļiem; lai grautu jūsu cienījamos privātos uzņēmu-
mus
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bet viņš nav vainīgs, ja šie pēdējie dažā labā

vietā nevar konkurēt ar kooperāciju. Jums koope-
ratīvais kapitāls ir nepatīkams tāpēc, ka viņš patie-
šām dzīvē un darbā, praktiskā saimnieciskā darbā,
parāda, ka tautas labklājība nav tikai tādā ceļā sa-
sniedzama, kā jūs.domājat, proti, ka pa priekšu vaja-
ga piepildīt jūsu kabatas un cik no viņām pāri birst,
tas tad lai ietu tautas labklājībai. Kooperatīvais ka-
pitals_ pierāda, ka tas tā nav, ka tautas labklājību var
dibināt ari uz tautas saimniecisko pašdarbību, izslē-
dzot privātos kapitālistiskos uzņēmumus. Tālāk
Birkhāna kungs aizrādīja, ka kooperācijai nevajagot
aizmirst, ka tā dibinoties ne tikai uz kopdarbību, bet
ari uz pašdarbību. To kooperācija nekad nav aiz-
mirsusi. Kooperācija vienmēr ir stāvējusi uz kop-
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darbības un pašdarbības pamatiem, un jūs neesiet
še nevienu gadījumu uzrādījuši, kur kooperācija būtu
savu pašdarbības principu aizmirsusi. Par velti jūs
še nākat ar tām pasakām, par kādām privilēģijām,
kuras it kā baudot kooperācija. Iepriekšējie runātāji
jauaprādīja, kā stāv ar nodokļiem. Ir skaidri pierā-
dīts, ka kooperācija, maksādama savus „pamazinā-
tos" nodokļus samaksā daudz lielāku nodokļu pro-
centu nekā privātais kapitāls, kas gluži glīti prot
noslēpt savu peļņu, ko kooperācija nevar un negrib.
Galvenais nodoklis, kas mūsu budžetā ieņem svarī-
gāko vietu, proti, muitas nodoklis, tādā pat mērā gul-
stas uz kooperativiem, kā uz privātiem uzņēmu-
miem. Tālāk nav jāaizmirst, ka kooperativu tā sau-
camā peļņa nav nekāda peļņa. Kooperativu tā sau-
camā pelna ir vienkāršs viņu biedru ietaupījums no
savas saimniecības. Kāpēc tad jūs iedomājaties, ka
kooperācijai vajadzētu maksāt no savu biedru ie-
taupījuma, kas nebūt nav peļņa, tādus pat nodokļus,
kādus jus maksājat no tā, kas tiešām ir pelņa. Tās
ir divas nesalīdzināmas lietas, un pareizi būtu, jakoo-
perācija no nodokļiem būtu atsvabināta, jo pelņas
koperacijai nav. Jūs jau vairākkārt starpsaucienos
esiet griezušies ar_jautājumu,kāpēc kooperācija pra-
sa pabalstus, gribēdami ar to teikt, ka te, lūk, esot
tas āķis, ka budžetā paredzētie 74.000 latu tad nu būtu
ta_ kooperācijas privilēģija, kuru tā līdz šim varbūt
vel nav baudījusi, bet nu ar nākošo budžeta gadu
sākšot baudīt to par veseliem 74.000 latiem. Par to
tad nu visa tā polemika un karstais strīds. Tad, at-
ļaujat jums paskaidrot, ja jūs to vēl neesiet sapra-
tuši, lai gan es par to nešaubos, ka jūsto nebūtu sa-
pratuši — jus to_ esietsapratuši ļoti labi, tikai jums
ir citi iemesli, kāpēc jūs tā runājat — atļaujat jums
paskaidrot, ka tieši saviem uzņēmumiem, tieši
saviem veikaliem, kamēr kooperācija pastāv,
neviens kooperativs nekad nav prasījis nevienas pa-
šaskapeikas, neviena paša santima kaut kāda pabal-
sta. Ari šai gadījumā nevar būt runa par to, ka kāds
kooperativs pasākums saņemtu vai prasītu pabalstu
sava veikala stiprināšanai. Še ir runa par to, ka
kooperācija ir uzņēmusies, kooperācijai ir jāuzņemas,
veikt tādus idejiskus darbus, kurus neviens cits ne-
uzņemas veikt un kurus neviens cits nevar veikt,
kā tikai kooperācija. Šieidejiskie darbi, šie idejiskie
uzdevumi, kuri gulstas uz kooperāciju, nestāv nekādā
sakara ar kooperācijas veikaliem. Tiem kooperati-
viem, kuri jaunodibināti un pastāv, ir pilnīgi vienalga
no veikalnieciskā viedokļa, vai tur citi kooperativi,
citas kooperatīvas organizācijas nodibināsies vai nē.
No veikalnieciskā viedokļa dažu labu reizi pastāvo-
šiem kooperativiem būtu izdevīgāki būt vieniem pa-
šiem, butu labi, ja citi kooperativi nemaz nenodibi-
nātos, bet lieta ir tāda, ka kooperativiem ir idejiskie
uzdevumi: lietderīgu saimniecisku zināšanu izplatī-
šana_ tautā,_ kopdarbības metodu mācīšana plašākām
masām, rnusu saimnieciskās dzīves pacelšana caur
visāda veida kopdarbību. Neviens cits tos uzdevu-
mus veikt nevar. Nav nevienas iestādes, izņemot
kooperāciju, kuras varētu šos uzdevumus veikt. Tās
aprindas, tie uzņēmumi im veikali, kuru priekšgalā
jus stāvat, nemaz šos mērķus sev nesprauž. Kā tad
nu jus tagad iedomājaties lai kooperācija veiktu šos
uzdevumus ar tiem līdzekļiem, ko gūst no savām
komerciālam operācijām un pie tam vēl konkurētu
ar jums saimnieciskā sacensībā. Tāpēc jūs nevarat
pārmest kooperācijai, ka viņa prasa pabalstu ari no
valsts savu idejisko uzdevumu veikšanai. Ja jūs
varēsat gadu velak uzradīt kaut vienu kooperativu
Latvija, kurš butu kaut 1 santimu no tiem 74.000 latu
izlietojis sava veikala stiprināšanai, tad man būs pret
Jums jāatvainojas. Bet esesmu pārliecināts, Birk-
hāna kungs, Jus velti meklēsiet, jo neatradīsiet, ne tā

kooperatīva, ne tā santima. Bet man jāaizrāda, ka
tomēr ir gan kāds pabalsta veids, kuru valsts, tikai
drusciņ citādā veidā, dod saimnieciskiem uzņēmu-
miem, un par velti jūs mēģinājāt pirmo runātāju no-
virzīt taisni no tā pabalsta veida, proti,no valsts kre-
ditiem. Lūk, Birkhāna kungs, tas ir ari pabalsta
veids, jo ja Jūsu cienījamā banka dabū no valsts aiz-
ņēmumu par 8, 6 vai 10%, un dod to tālāk,kā tas bija
pusotra gada vai divi gadi atpakaļ, par 36 līdz 60%,
par ko stāstīja jūsu klienti, nākdami uz tautas banku
pēckredita, tad tas nav nekas cits,kā pabalsts (starp-
saucieni). Varbūt, bet stāstīts tika, ka par tiem lī-
dzekļiem, kurus jūs saņemiet no valsts, jūs ņemiet
36 un pat 60%. Lūk, tie ir valsts pabalsti, kurus jūs
saņemiet un ar kuriem kļūst bagātas ļoti daudz ban-
kas, to starpā ari jūsu cienījamā banka, kura tāpat
šos valsts pabalstus ir guvusi. Siecenieka kungsru-
nādams par šiem pabalstiem, laikam, nebija paņēmis
līdz visus skaitļus par Jūsu bankai izsniegtiem pabal-
stiem, viņam nebija atzīmēti tie relatīvie skaitļi, kas
ļoti raksturīgi papildina to, par ko runāja Siecenieka
kungs. _ Iepazīstoties ar skaitļiem, ka Jūsu banka
ir dabūjusi pec diviem mēnešiem pēc darbības uzsāk-
šanas 5 miljoni, pēc 3 mēnešiem 10 mironi rubļu, pēc
4 mēnešiem 12Va miljoni rubļu, jaumēs dabūjam spilg-
tu ainu; šie skaitļi paši par sevi jau runā, diezgan
skaidru valodu, bet kad salīdzinām viņus ar Jūsu bi-
lanci, tad bilde kļūst vēl skaidrāka. Tad izrādās, ka
tai paša laika, kad Latvijas tautas bankai, kuru Jūs
miniet ka kooperativu „par excellance", valdības aiz-
devumi sastādīja tikai 20% no bilances, Jūsu bankas
aizņēmumi sastādīja 25Va% no bilances; tai pašā lai-
ka, kad Latvijas tautas bankai, kooperatīvam „par
excellance" valdības aizdevumi sastādīja 33,3% no
viņas akciju kapitāla, Jūsu cienījamai bankai, kura
ir privātuzņēmums „par excellance" valsts aizdevumi
sastādīja 251% no akciju kapitāla. Kāds tur salīdzi-
nājums? Laikam pareizi būs Siecenieka kungs runā-
jis, ka šie pabalsti Jūsu bankai nāca caur to, ka kre-
ditdepartamenta priekšgalā bij vīrs, kura paraksts
atrodas zem Jūsu bankas gada pārskata direktoru
parakstu starpa. (Starpsauciens.) Vilis Vītols, pro-
tams, kas tad cits._ Vai nav skaidrs, ka šis departa-
menta direktors, tāda mēra subsidēdams Jūsu ban-
ku, daudz mazāk ir rūpējies par valsts interesēm, kā
par to, lai savītu sev siltu ligzdiņu, kurā vākdams
žagariņus, salmiņus un mīkstas spalviņas, viņš tās ir
ņēmis un plucinājis no valsts līdzekļiem? Te man
butu vel viens otrs piemērs._ Labu laiku pēc tam,
kad tautas banka. bija. nodibinājusies un uzsākusi dar-
boties, nodibinčjas vel viena banka, zemnieku banka,
kura vel_ nebija sākusi lāgā darboties, kad viņai jau
tika atvēlēts kredits 10.000.000 rubļu. Pēc dažiem
mēnešiem šis kredits bija paaugstināts uz 25.000.000
rubļu un tagad esot ap 50.000.000 rubļu. Man jāteic,
ka atkal šiekrediti ir piešķirti minētai bankai ne tāpēc,
ka viņa, vel neuzsākdama darboties, būtu pierādījusi
lielas finansielas spējas, bet laikam gan tāpēc, ka šīs
bankas direktora kabinets atrodas tais pašās telpās,
kuras_kādreiz sedeja Meierovica kungs, pa priekšu
ka grāmatvedis un velak kā direktors. Laikam gan
ari tapēc,_ka ari šīs bankas kūmas starp viņas krust-
tēviem mes redzam tādus kungus, kā Ādolfu Klīvi re-
vīzijas komisijas priekšgala, bet valdē Kārli Ulmani,
Alberingu, Briedi; padomē Kārli Pauļuku, Zigfrīdu
Meierovicu, Augustu Kalniņu. Labi onkuļi! Kaut
Dievs dotu katrai jaundibinatai organizācijai, kas
dzimst Latvija, tik labus un bagātus onkuļus! Bet,,
par nožēlošanu, to onkuļu ir par maz, lai viņi iznāktu
katrai organizācijai. To onkuļu kadrs ir izsmelts ar
tam nedaudzām organizācijām, par kurām še runāts,
un kooperācijai vairs to onkuļu nav atlicies. Tāpēc
nežēlosim kooperācijas ne saimniecisko, bet ide-
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jisko uzdevumu veicināšanai tos 74.000 latus, kas ir
paredzēti finansu ministrijas budžetā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Paulim
Kalniņam.

«£& P. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi
Atļaujiet man tagad no tas veikalnieciskās pasaules,
par_kuru_ iepriekšējie runātāji visu laiku centās mūs
sajūsmināt — atrodoties pie tam bieži pretrunā viensotram — jus pārcelt pavisam uz citu pasauli. Kā jūs
zināt, pie finansu ministrijas ir divi departamenti,
kuriem ir stipri sakari ar strādniecību, proti, rūpnie-
cības un jūrniecības departaments. Es ceru, ka šo-
reiz augstais nams bus varbūt labvēlīgāks manam
priekšlikumam

^
un es varbūt gūšu piekrišanu, jo ie-

priekšējas runas es dzirdēju tādas notis, kuras izska-
nēja it ka pret privāto kapitālu, pret privātiem ka-
pitālistiem. Varbūt šai atmosfērā, kurā jūs esat ie-
vadījuši patreiz debates, bus vieglāki kaut ko iegūt
an priekš tas darba frontes, par kuru man jārunā.

Man jāteic vispirms dažas piezīmes pie rūpniecī-
bas departamenta. Šis ir tas departaments, par kuru
es_gribētu teikt, ka tam nav vairs gluži nekādas pat-
stāvīgas nozīmes. Ja jus paskatīsaties budžetā, tad
redzesat. ka viņam palikušas tikai dažas sīkas noda-
ļiņas, ka proves, mēru un svaru valde un kā galve-
na — fabriku inspekcija. Es domāju, ja ne šoreiz,
tad varbūt katra ziņa pie nākoša budžeta apsprieša-
nas mums gribot negribot bus jāpadomā, vai šis de-partaments, kurš palicis tik niecīgs, kura pienākumi
stipri samazinājušies — lai gan mēs daudz runājam
par rūpniecības pacelšanu un par rūpniecības pabal-
stīšanu — nav likvidējams. Lai gan lielas sumas ir
izdotas šiem rūpniecības pabalstiem, tad taču man
jāsaka,ka pats tas darbs, ko veic rūpniecības depar-taments, ir acumirkli ļoti niecīgs un otrkārt, es gribētuatzīmēt, ka viņš līdz šim ir veikts stipri neapmieri-
noši, vismaz neapmierinoši priekš strādniecības. Es
te gribu vispirmsaizrādīt uz vienu nenormālu parādī-bu, kas rnusu valstī ir bieži sastopama, un proti, ka
atbildīgas personas, kas atrodas viena vai otra de-partamenta priekšgala, sastopamas ari dažādos pri-
vātos uzņēmumos, kas nekādi nav saskaņojams arrnusu likuma par civildienestu 30., 33. un 34. pantiem.
Par nožēlošanu jāliecina, ka daudzi mūsu departa-mentu direktori atrodas dažādos privātos uzņēmu-
mos,kuriem ir tiešspeļņas raksturs. Ja nu 30. pantā
ir teikts

^
ka ierēdnis var ieņemt algotas vietas privā-tos uzņēmumos ar savas priekšniecības piekrišanu,

tad 33. pants kategoriski aizliedz departamentu di-
rektoriem atrasties tādu privātu uzņēmumu priekš-
gala, kur viņu intereses saduras ar valsts interesēm;
tai paša panta vardu pa vārdam teikts, ka ierēdnim
aizliegts iestaties vai piedalīties personīgi, caur savu
pilnvaroto, vaiari caur trešo personu peļņu veika-
los, kurus noslēdzot vai izpildot ierēdņu privātas in-
tereses saduras ar valsts interesēm. Es gribētu nu
jautāt, vai var rūpniecības departamenta direktors
atrasties departamenta priekšgalā, kurš pārrauga
darba apstakļusfabrika un būt reizē līdzdalībnieks
akciju sabiedrība, kura nodarbina strādniekus. Essaprotu, ka rūpniecības departamentā, kuram ir pa-dota fabriku inspekcija un kur šis departamenta di-rektors ir augstāka persona, nelabprāt griežas strād-nieki ar savam sūdzībām,nerunājot nemaz par strād-
niekiem, no ta uzņēmuma, kur viņš pats ir līdzdalīb-
nieks. Ir skaidrs, ka ja viņam reizē būs jāaizstāv
savas privātas un valsts resp. strādnieku intereses,
tad viņš nonāks nepatīkama, dilemā un ir saprotams,
ka viņam pie sirds bus tuvāk savas privātās intere-
ses un ne strādnieku un valsts intereses.

Tas pats man jāsaka par jūrniecības departa-
mentu. Ari tur mes sastopam vairākus augstākos

!

ierēdņus, kas stāv departamentu priekšgalā un tanī
paša laika ir ari dažādu kuģu akciju sabiedrību līdz-
dalībnieki. Ta tad ari še tas intereses, kuras viņiemvajadzētu aizstāvēt ka valsts ierēdņiem, kā man to
ir nācies konstatēt, bieži saduras ar viņu privātāminteresēm. To man ir nācies piedzīvot jau agrāk
Satversmes Sapulces lūgumu un sūdzību komisijā
un tāpat ari tagad petīciju komisijā, kur pēdējā laikāir ienākušas daudzas šāda rakstura sūdzības par va-došam personām jūrniecības departamentā. Man jā-atgriežas vel pie rūpniecības departamenta. Es jau
sacīju, ka atrodu, ka vistuvākā nākotnē, ja šogad vēl
to nedarām, rupniecības_ departamentu varētu likvi-dēt, pievienojot to varbūt finansu ministrijas kredita
departamentam. Šīs mazas iestādītes mazās nodaļas
tad iztiktu bez sevišķa departamenta direktora. Šojautājumu budžeta komisija mes jau iekustinājām, betaiz saprotamiem iemesliem šoreiz tas vēl netika iz-šķirts. 1omer vienu lietu mes, varbūt, varētu jau iz-šķirt šodien. Proti, mums pastāv noteikumi par dar-ba aizsardzību, kuri izdoti 1922. gada 1. jūnijā, pēc
kuriem visa darba aizsardzība īstenībā nodota fabri-
ku inspektoriem, tiklab techniskā darba aizsardzība,
ka sanitāra parraudze. Es gribētu jautāt, vai depar-taments, kuram ir tikai paris fabrik" inspektoru, kuripaši ir inženieri, vai tas_ patiesībā v ir pārraudzīt ne-
skaitāmas viņam padotas iestādēs ari sanitāro pusi?
Sūdzības, kādas dzirdamas mums kā slimo kasu ār-stiem un slimo kasu darbiniekiem vispārīgi no strād-niekiem, ir tāda rakstura, kas liecina, ka tagadējiefabriku inspektori absolūti nestāv savu uzdevumuaugstumos. Viņi daudz, ja pārbauda fabriku tvaikakatlus, cik necik piegriezdami vērību dažādiem tech-niskiem trūkumiem rnusu rūpniecības iestādēs, betabsolūti nepiegriež vērību tur sanitāriem apstākļiem.
Diemžēl jāsaka, ka pec tagad pastāvošiem noteiku-miem, uz 1. jūliju 1922. gada likuma pamata par darbaaizsardzību, pārraudzība ir uzdota taisni fabriku in-
spektoriem. Un nav brīnums, ka tagad, kur šo fa-briku inspektoru priekšnieks ir reizē ari kāda uzņē-muma, kādas lielākas linu ražošanas fabrikas direk-tors vai līdzdalībnieks, ienāk sūdzības par neapmie-rinošiem sanitāriem apstākļiem, bet darīts netiek ne-kas, lai uzlabotu šos apstākļus. Tāpēc man gribētos
izsacīt nopietnu velēšanos, lai finansu ministra kungspiegrieztu šim apstāklim vērību. Un mana pārlie-cība ir, ka apstākļi rnusu rūpniecības iestādēs neuzla-bosies, kamēr rūpniecības departamenta priekšgalāstaves cilvēks, kurš reize ir ari privātuzņēmuma va-dītājs vai līdzdalībnieks un strādnieku intereses de-partamenta netiks pietiekoši aizstāvētas. Bez tamman gribetosari sacīt, ka fabriku inspektori, būdamigalvena kārta inženieri un techniķi, nevarēs sanitāro
pārraudzību rnusu uzņēmumos nekad apmierinoši iz-
vest un strādnieku veselība cietīs ari nākotnē. Ta-
gadējos nosacījumos, ka visa techniski-sanitarā pār-
raudzība piekrīt fabriku inspektoriem, lai vismaz pa
daļai mazinātu sanitāras nebūšanas, tad mans priekš-
likums iziet uz to, lai darbnīcu sanitāro pārraudzību
pārnestu no fabriku inspektoriem, kuru jau tā ir mazun kuri pat savu galveno darbu nevar veikt (nevarpietiekoši pārraudzīt tvaika katlus u. t t) uz darbaministriju. Vispārīgi man jāsaka, ka tagad šīsfunkci-j'as par darba aizsardzību ir stipri nenošķirotas, unbiezi vien paši inspektori nezin, kas piekrīt pārrau-
dzīt darba inspektoriem, un kas paliek pārraudzīt
fabriku inspektoriem. Likumā gan sacīts, ka tech-
mski-sanitarā parraudzība_ piekrīt fabriku inspekto-
riem, bet ka es jau atzīmēju, fabriku inspektori līdz
sim sanitārai pusei nav_ piegriezuši nekādu vērību,bet darīt kaut ko šai ziņa darba ministrija neuzdroši-nājās. Ja tas ta paliek ari uz priekšu, tad necieša-
mie apstākļi daudzas tagadējas mūsu sīkrūpniecības
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iestādēs, kādas mums galvenam kārtam ir un kuras
aridzan tuvākos gados pie mums būs vairums, nela-
bosies. Ja griežamies pie ārstiem, kuri ņem dalību
slimo kasēs vai citiem kuriem ir darīšana ar strād-
niekiem, tad dzirdam kā no vienas mutes vienu un
to pašu: visi sūdzas par sliktajiem darba apstākļiem
tagadējās darba iestādēs. Visi apgalvo, ka šie ap-
stākļi ir daudz sliktāki nekā pirms kara, kad strā-
dāja lielās rūpniecības iestādes. Tai laika, lielam
rūpniecības iestādēm bija sevišķi no svara pieturēt
sev kvalificētus darbiniekus, darīt visu, lai nemainī-
tos strādnieki tik bieži viņu rūpniecības iestādes un
tāpēc rūpnieki centās, cik vien iespējams iet strād-
niekiem pretim. Valsts zem lielā strādnieku spie-
diena nāca pretim no vienas puses un fabrikants-liel-
rūpnieks bija no otras puses ieinteresēts darīt iespē-
jamo, lai vismaz sanitari-higieniski apstākļi šinīs liel-
rūpniecības iestādēs būtu tādi, ka viņu strādnieki ne-
bēgtu no tām prom. Visur bija laba ventilācija, vi-
sās iestādēs bija iespēja darba laikā dabūt šiku tējas
ūdeni un ūdeni ko nomazgāt rokas; bija iespējams
pārģērbties, jo pnekš tam bija fabrikās atsevišķas
telpas. Ari sīkās rūpniecības iestādēs varēja vismaz
dabūt siltu ūdeni vai nelaimes brīdī visnepiecieša-
mākos medikamentus. Tas viss bieži trūkst mūsu
tagadējāsrūpniecības iestādītēs. Slimo kasu dalībnie-
ki^ aizrāda kā vienā mutē uz vienu un to pašu: caur-
vējš — stiklu rūpniecības iestādēs neciešams, ādas
rūpniecībā putekļi, nav kur rokas nomazgāt, pat tā-
dās darbnīcās, kur tas būtu nepieciešami vajadzīgs,
nerunājot nemaz par tiem sanitari-higieniskiem ierī-
kojumiem, kuri agrāk lielrūpniecības iestādēs pastā-
vēja. Bieži šeit un komisijās dzirdēts izteiciens, ka
mēs nevaram tik stingri raudzīties uz mūsu darba
aizsardzības nosacījumiem, nevaram pastāvēt stingri
uz tā paša darba laika likuma ievērošanu un piemē-
rošanu, jo tas traucēšot mūsu rūpniekus viņu darbā.
Mums esot jārēķinās ar to, ka mēs esot jau par tālu
aizsteigušies mūsu sociālā likumdošanā. Tomēr šīs
bieži no labās puses dzirdētās domas ir vairāk kā ne-
pamatotas; to mēs jau redzējām. Bet mūsu sīkrūp-
nieki laprāt uzklausās uz saviem aizstāvjiem un cen-
šas darba laika likumu pārkāpt un atsakās no darba
aizsardzības līdzekļu ierīkošanaspat tur, kur viņi at-
zīst, ka tādus vajadzētu un varētu ierīkot. Daudzi
rūpnieki izturējušies līdz šim taisni tāpēc tik vienal-
dzīgi pret strādnieku veselību, ka ari finansu ministrs
an parlamenta viena daļa viņus atbalstījuši.

Ja tas turpmāk tāpatnotiks, ja deputāti un viena
preses daļa tāpat vietā un nevietā uzsvērs, ka mēs
esam jau par daudz darījuši sociālās likumdošanas
laukā, tad es paredzu, ka ari turpmāk kā darba in-
spektoriem, tā strādniekiem būs diezgan grūti cīnī-
ties ar daždažādām nevēlamām aniisanitarām parā- ?
dībām un mūsu uzņēmēju negribu kaut ko labot, tā-
pat kā tas ir līdz šim bijis. Man šķiet, ka ievērības
cienīgām vajadzētu būt ari tām sūdzībām, kuras ir ie-
nākušas no strādniekiem darba ministrijā. Un šo sū-
dzību skaits ir patiešām tāds, lai piegrieztu tām, pie-
nācīgu vērību. 1922. gadā šādas sūdzības ir ienāku-
šas — 1622; pagājušā gadā jau tādu sūdzību ir bijis
3634. Pie tam ir jāsaka, ka pie mūsu tagadējiem ap-
stākļiem ikviens, kurš pazīst darba apstākļus, zinās,
ka ne katru_ reizi un ne katrs strādnieks ies uz darba
ministriju sūdzēties par kuru katru nieku, jo viņš bai-
dīsies, ka uzņēmējs viņu neatlaiž no darba. Tādi nu
reiz ir rnusu darba apstākļi. Un ja nu ari pie šiem ap-
stākļiem viena gada laikā sūdzību skaits ir dubulto-
jies un sasniedzis gandrīz 4000, tad laikam gan darba
apstākļi, kādos strādniekiem ir jāražo, ir diezgan bē-
dīgi. Tas mani taisni piespieda pacelt šo jautājumu
budžeta debates un ienest savu mazo priekšlikumu,
izdarīt zināmus pārgrozījumus noteikumos par darba

aizsardzību. Es beidzot vēl gribētu pakavēties pie
mūsu statistikas par nelaimes gadījumiem rūpnie-
cības iestādēs, kura ari liecina jospilgti, ka darba ap-
stākļi ir tādi, par kuriem nevar priecāties, un ja tā
pieaugs nelaimes gadījumi un slimo strādnieku skaits,
kā līdz šim mūsu rūpniecībā, tad pārvērtīsies darba
fronte par mazu kaujas lauku, uz kura katru gadu pa-
liek arvienu vairāk ievainotu, sakropļotu un kritušu.
Ja mēs paņemam statistiku, kādu mums dod pilso-
niskā Latvijas apdrošināšanasbiedrība pret nelaimes
gadījumiem dažādās rūpniecības nozarēs, tad redzam,
ka šo nelaimes gadījumu skaits 1922. gadā sasniedzis
jau kolosālo skaitli — 1871, kamēr 1921. gādātas bi-
jis tikai 790. Kad mēs apskatāmies, cik vispārīgi ir
bijis apdrošinātu strādnieku, tad iznāk uz 12 apdroši-
nātiem strādniekiem viens nelaimes gadījums. Tas
ir tāds procents, kurš, salīdzinot ar mūsu kaimiņu
valstīm, pārspēj visu to, ko varam iedomāties. Šo-
dien es painteresējos otrā Rīgas kopējā slimo kase
par 1923. gadu. Par visu gadu nav savilkti dati kopa,
bet otrā kopējā slimo kasē es dabūju datus par pēdējo
pusgadu. Izrādās, ka otrā kopējā slimo kasē uz
15.955 dalībniekiem reģistrēti 1756 nelaimes gadīju-
mi, vai, citiem vārdiem, viens nelaimes gadījums uz
9kasē apdrošinātiem strādniekiem. Tā tad šis skaits
palielinājies. Ja tā ies turpmāk, tad nerunājot par
statistiku, kura rāda, kādā mērā pie mums attīstās
tuberkuloze, jādomā,ka ari Ringoldam Kalninga kun-
gam drīz būs jānāk pie slēdziena, ka mēs neesam pā-
rāk tālu gājuši sociālā likumdošanā un ka 8 stundu
darba laiks pilnīgi piemērots mūsu apstākļiem un ka
nevajadzēja ari atcelt tos likuma pantus, kuri attiecas
uz mācekļiem. Visi mūsu skaistie nodomi par tuber-
kulozes apkarošanas biedrībām, visi labie pasākumi
šai virzienā neko nedos, ja nepiegriezīsim sevišķu
vērību mūsu sociāliem likumiem un neskatīsimies
stingri uz to, lai patiešām tie likumi,kuri acumirkli no
mums izdoti, tiktu izvesti dzīvē. Šeitman pārmetums
jāvērš tikpat pret mūsu fabriku inspektoriem, kā
darba inspektoriem, bet darba inspektori šoreiz ne-
krīt tik daudz svarā, jo pēc likuma sanitārā pārrau-
dzība piekrīt rūpniecības departamenta fabriku in-
spektoriem. Un ja budžeta komisijā, departamenta
direktors teica,ka viņš tos pārmetumus bieži dzirdē-
jis no zināmas puses, bet viņam jārūpējoties par rūp-
niecības atjaunošanu un tāpēc tas nevarot tik stingri
skatīties rūpniekiem un darbnīcu īpašniekiem uz pirk-
stiem, tad man, no otras puses, jāsaka: ja mēs tik-
pat laiski skatīsimies šiem sīkrūpniekiem uz pirk-
stiem, tad, kā jau teicu, mums darba frontē slimo un
sakropļoto skaits būs vēl lielāks un mums nākošos
gadosbūs jāmaksā ne tikai tās 2% slimo kasēm klāt,
bet būs jānāk ar daudz lielākām sumām tām palīgā.
Ta tad glābiņš te ir viens — nevis sašaurināt sociālo
likumdošanu, bet raudzīties uz to, lai tie likumi, kas
izdoti sociālās likumdošanas laukā, ari tiktu patie-
šam dzīve izvesti. Tas sūdzību skaits, kuru es pie-
vedu, liecina, ka pie mums uzņēmumu pārraudzība
nav pietiekoši stingra.

Tagad piegriezīsim vēl drusku uzmanības otram
departamentam, pret kuru mēs esam bijuši ļoti devī-
gi. Jajus ieskatāties budžetā, tad jūs redzat, ka šo-
gad mes jūrniecības departamentam esam piešķīruši
gandrīz par VI» miljonu vairāk nekā pagājušā gadā,
ka jūrniecības departamenta budžets ne tik vien ir
dubultojies, bet vēl vairāk kā dubultojies. Jūrniecī-
bas departamentam ir plašs darba lauks, viņam ir
uzvelti daudz tādu pienākumu, kurus visus ja viņš
veiktu, tad daudz kas priekš Latvijas būtu darīts; bet
man jāsaka,ka, spriežot pēc tam, kā līdz šimrīkojies
jurniecība.s departaments, -man nav tās pārliecības,
ka viss tas darbs, kas uzdots šim departamentam,
tiks apmierinoši veikts. Te man jāaizrāda kā uz tādu
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mazu sīkumu, kas šogad budžeta komisijā tika zi-
ņots, ka ledus spridzināšanai šo pavasar ir izdots
100.000 latu, t i. 5 miljoni_ rubļu; bet jūszināt,ka ledus
nekur netika izspridzinats, ka tilti aizgāja kopā ar
ledu un mes nezinām, kādus positivus rezultātus ir
devis šis 5 miljonu rubļu lielais valsts kredits. Man
ir_ ienākušas vairākas sūdzības šinī lietā, ari par to,
kapec ledus jauagrāk nav uzlauzts Daugavā. No otras
puses man jāizsaka pārmetums finansu ministrim, ka
jūrniecības departamenta un ari ostas valdes priekš-gala stāvošas personas un ari augstākie ierēdņi irieinteresēti kā privāto uzņēmumu līdzdalībnieki. Sū-dzības, kas peticiju komisija un man personīgi ienā-kušas no jūrniekiem un kuģu kalpotājiem, tās liekpadomāt, vaijr pareizi viss tas, kas tagad jūrniecības
departamenta notiek. Es negribētu teikt,ka visas sū-
dzības izrādījās par dibinātām, bet lielākā daļa tomēr
izrādījās par dibinātam. Valda uzskats, ka acumirklīvisu nosaka juras departamenta kapteiņu sabiedrība.Kapteiņu sabiedrība ir privāta organizācija, kura irvispār pazīstama jūrnieku aprindās. Tā sadalot īste-
nība visus amatus jūrniecības departamenta nodaļāsun esot tur_ari ta noteicēja. Mums lūgumu un petī-ciju komisija bija ilgu laiku jānodarbojasar lietu,kurāsūdzējās, ka enkurnieku sekcija ar ostas valdes un
jūrniecības departamenta palīdzību (daži ostas val-
des augstākie ierēdņi ir līdzdalībnieki šai sekcijā) iz-
devusi koku pludinašanu par daudz augstākām ce-
nām šai sekcijai neka daži _ privātie uzņēmēji to uz-ņemušies1 Par to mums sūdzējās ari daži koku rūp-nieki. Tas ir nepielaižamas lietas, tās ir parādības,kuras mums katra ziņa jānovērš. Ja šo iestāžu ie-rēdņi neņems kuģu un enkurnieku sabiedrībās dalī-
bu, nebūs ieinteresēti viņas atbalstīt, tad sūdzības padaļai atkritis un mums nākotne nebūs jānodarbojas
ar viņam. Tādas pašas sūdzības ir ari ienākušas nojūrnieku savienības,kura ir patreiz organizēti ap 2000jūrnieki, kas tāpat sūdzas, ka taisni pēdējos gados vi-ņiem nav vairs iespējams atrast nekur taisnību. Pa-nākt jūrnieku stāvokļa uzlabošanu ir pilnīgi izslēgtstapec, ka jūrniecības departamenta priekšgalā ir tiepasi kuģu īpašnieki, kas nekad un nekur nav aizstā-
vējusi jūrnieku intereses, kaut viņas bijušas ari pil-nīgi dibinātas, kaut bijušas tādas, kurām jau sen va-jadzētu but apmierinātam. Uz šiem apstākļiem esgribēju griezt finansu ministra kunga vērību. Es do-māju, ka viss tas, uz ko es šeit aizrādīju, ir patiešāmvērts, lai tam piegrieztu nopietnu uzmanību. Šinīziņa finansu ministra kungam tuvākā nākotnē jāiz-dara abos departamentos pārgrozības. Pretējā gadī-3Ui"t u1?11šl^iet'nak°šam budžeta debatēm mumsatkal bus vesela kaudze daždažādu sūdzību, kurases nevelētos patiešam katru gadu šeit jums celtpriekša. Es no savas frakcijas puses attiecībā uznoteikumiem par darba aizsardzību iesniegšu pie fi-nansu ministrijas budžeta mazu priekšlikumu, protiuzdot valdībai pārgrozīt noteikumus par darba aiz-sardzību, izdotus 1922. gada 1. jūnijā, tādi, ka rūpnie-cības iestāžu tāpat kā kuģu sanitāro pārraudzību uz-ticētu ne fabriku, bet darba inspektoriem. Es domā-ju ka. sis priekšlikums jums visiem būs patiešām at-balstāms, ievērojot vel to, ka pie darba ministrijas irārsti, kas var pārraudzīt darbnīcu sanitāro pusi. Dar-ba ministrija ir vesels ārstu komplekts, kas pārbaudatagad ierēdņus slimības atvaļinājumu u. c. gadījumoslie varēs pārraudzīt ari darbnīcu sanitāro pusi kopāar darba inspektoriem. No otras puses mums visiemzināms, ka starp rūpniecības departamenta fabriku

inspektoriem nav neviena ārsta. Ar to nekādi ne-
tiktu grēkots, jo viens resors_ pelna tikpat daudz uzti-
cības ka otrs. Ja valdība šāda veidā pārgrozītu augšā
minētos noteikumus, tad ar to būtu panākta: l) skai-
drība divu departamentu funkcijās un 2) būtu gādāts

Krājumā Saeimas Stenos raf i* kā,'
birojā Rļļļj, Jčkabz. ielā >4 It,

• kaut cik vairāk neka līdz šim par darba aizsardzību.
i Zināms, tikai tad, ja ierēdņi izpildīs apzinīgi savu pie-

nākumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birkhānam.
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs): s??JLlīkai paris īsam piezīmēm es izlūgtos augstā

nama pacietību. Ls nedomāju, ka mana ru-na, ko es teicu pagājuša sēdē, griezīs uz se-vi _ tik lielu uzmanību. Lorenča kungs no kreisāspārna, Siecenieka kungs no zemnieku savienības un
Berģa kungs no centra ir tikpat kā spārnos. Bet kotad nu es esmu teicis? Man šie kungi dod tiešas pa-
mācības un rājienus, bet es tos dodu jums,kungi, at-
pakaļ. Ja es pagājuša sēde ienesu konkrētu priekšli-
kumu strīpot no jauna paredzētos 74.000 latu kooperā-
cijas veicināšanai, tades izgāju no tā viedokļa,kakoo-
perācija jau ir pietiekoši atbalstīta un aizsargāta, lai tāvarētu sacensties bez pabalstiem, lai varētu ar sa-
viem līdzekļiem veicināt kooperāciju un pabalsti nojauna_ lai nebūtu dodami. Lorenča kungs*pret mani
izturējās it ka saudzīgāki. Es saprotu Lorenča kun-gu, jo viņšarvien ir bijis idejisks kooperators un tirdz-
nieci_bas_ un rūpniecības komisijas sēdēs mums jau
vairākkārt ir nācies sadurties, kur viņš allaž uzstājies
par to, ka kooperācijai jādod visādi atvieglojumi.
Man jāsaka,ka taisni Lorenča kunga norādījumi manšķiet zīmīgi priekš mana _ priekšlikuma. Lorenčakungs šeit aizrādīja, cik liela mēra kooperācija ir pie-
augusi, cik liela jmera pieaugusi ir apgrozība, ir bie-
dru skaits. Tapec man ir brīnums, kāpēc kooperativipaši nevar sevi aplikties ar zināmu procentu koope-
ratīvu kongresa padomes uzturēšanai, kooperācijas
sekmēšanaiun 1.1. Tas taču ir iespējams. Ja sākumā '
tādi pabalsti butu paredzēti, tad es to saprastu, bettagad, kur šīs organizācijas ir nostiprinājušās, šādipabalsti, man liekas, vairs nav vajadzīgi, jo valsts lī-dzekļu tik pārak daudz mums nav. Ja šādi līdzekļi
tiks atvēlēti, tad radīsies jauni ierēdņu štati, bet mēs
zinām,ka ierēdņu mums jau ta ir par daudz unka mēs
pat domājam par ierēdņu štatu samazināšanu. Sie-cenieka kungs, nevarēdams neko lietišķu pret aizrā-
dījumiem un konkrētiem gadījumiem teikt, kurus esminēju, pievedot dažus kooperatīvus, kuri cietuši ne-
veiksmes, citādi nevarēja pret mani uzstāties, kā ne-
taktiski uzbrūkot man un vienai no iestādēm, kur esstrādāju. Siecinļeka kungs citādi nevarēja aizstā-
vēties, ka uzbrūkot man ka docentam augstskolā,
kur es darbojos drīz 25 gadi.Ar Siecinļeka kungu par
to es strīdēties neiešu. Tāpat Siecenieka kungs uz-bruka man personīgi attiecība uz tirdzniecības unrūpniecības banku, it ka es butu šī tirdzniecības-rūp-
mecibas banka! Es tur gan darbojos līdz kā algots
darba spēks, bet neesmu ne pati banka, ne bankas
galvenais akcionārs. Siecenieka kungs norādīja, kata banka esot saņēmusi it ka pabalstus no valsts unnoradīja uz 5, 10 un t t miljoniem. Tie nav bijušipabalsti, tie bijuši tikai aizdevumi un pie pirmā atgā-
dinājuma visa šī suma segta. Tādas sumas vairs jūsnekurneieraudzīsiet, bet gan redzam 16. lapas pusē,tagadēja budžeta 153 tekoša numurā, ka kooperatī-
vam Konsumamparadu procentu nomaksai paredzēti
220.830 latu ārkārtēja ienākuma. Kur jūs redziet bu-džeta līdzīgu sumu tirdzniecības un rūpniecības ban-kai? Viņai tādu sumu nav, bet Konsumam gan pare-
dzēta nokavētu renšu nomaksa. Te tas jāieved bu-
džeta kartība, joKonsums nav parūpējies savas ren-tes laika nomaksāt Nevajaga tāpēc mētāties ar ak-
meņiem, ja pats sež glāžu skapī. Kas zīmējas uz
Berģa kunga iebildumiem, tad saprotama lieta, tābija parasta pamācība, ta bija zināmā kooperācijas
aizstāvēšana, bet uzko Berģa kungs neatbildēja? Kades_ viņam uz viņa starpsaucienu norādīju, ka viņa aiz-
stāvēta tautas banka tūlīt uzlika uz īres 300 rubļu par
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istabu, tad viņš uz manu aizrādījumu neatbildēja.
Mani pievestie argumenti nepārliecināja. Man šķiet,
ka paredzētās sumas strīpošana kooperācijas veici-
nāšanai ir vietā un to nekādi nevar atstāt, vai pat pa-
lielināt. Tas te nav vieta. Valsts līdzekļus šim no-
lūkam mēs nevaram dot, koonerativi ir paši pietieko-
ši stipri, viņiem pašiem vajaga rast līdzekļus ar ko
veicināt kooperācijas idejisko pusi un uzturēt sava
kongresa padomi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlma-
nim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Es nedomāju runāt pie finansu mini-
strijas ilgi un gari, negribu iztirzāt principielos jautā-
jumus, bet pakavēšos pie praktiskiem norādījumiem.
"Pirmkārt, attiecībā uz nodokļu sistēmas izveidošanu.
Mums jau vairākkārt ir nācies pārrunāt, ka tieši no-
dokļi mūsu valsts budžetā uzrāda vēl niecīgu sumu,
viņu procents budžetā nepieaug un šie nodokļi ne-
tiek pietiekoši iekasēti. Vaina meklējama iekš tā,
ka tiešo nodokļu uzlikšana un iekasēšana nav pie-
tiekoši stingra. To var panākt ar stingrāku kontroli,
pārbaudot privāto firmu ienākumus un nodokļu mak-
sāšanas spējas. Tad vēl man jāatbild uz savā laika
no Dubina kunga ierosināto jautājumu, it kā sociāl-
demokrātu frakcija atbalstītu 'šovinistisko politiku
valsts kreditlietās. Man jāpiezīmē, ka sociāldemo-
krāti skatās uz visiem kapitālistiem, pie kādas tautī-
bas tie ari nepiederētu, vienlīdzīgi, mēro tos ar vien-
līdzīgu mērauklu un kā mēs valsts kredita jautājumā
turamies pie tā principa, ka valsts kredits jāpiešķir
tur, kur visvairāk ražo jaunas vērtības, neskatoties
ne pēc nacionāliem, ne kādiem citiem nolūkiem. Tā-
pēc pie valsts kredita jautājuma, par ko te runāja
deputāts Etāna kungs, man gribas uzsvērt sekošo.
Tagadējā valsts bankas darbībā, cik man tas ir zi-
nāms, no vienas viņas darbības nozares, ir gan pie
atsevišķiem ierēdņiem, atsevišķām personām, šad
tad nomanāma tendence ievest zināmu šovinistisku
vai tieši nacionalistisku politiku, bet visā visumā
valsts bankas kredita izlietošana nedod pietiekoša
iemesla spriest,ka ari valsts bankas kredits būtu no-
svēries, sevišķi vienā virzienā, ka viņa piešķiršanā
būtu ieturēta šovinistiska politika. Man jākonstatē,
ka kredita piešķiršanā Latvijas banka ne katreiz va-
dās no objektīvā kritērija, bet nomanāma zināma gru-
pēšanās par labu dažām saimnieciskām nozarēm, vai '
pēc atsevišķiem privileģētiem veikaliem. To gan
bankas attiecīgās instances cenšas novērst, bet ne
katrreiz tas izdodas un minoritātēm sagādā pārestī-
bas

^
Visi tie pārmetumi, ko Etāna un Dubina kungi

minēja, izskaidrojami ar to, ka līdzšinējā valsts kre-
dita politikā neņēma pietiekoši aktivu dalību minori-
tātes ar saviem priekšstāvjiem. Tagadējā valsts ban-
kas padomē nav minoritatu priekšstāvja. Ja viņu
priekšstāvis ieietu valsts bankas padomē, tad mino-
ritātēm nebūtu jānāk ar šādiem norādījumiem. Savā
laikā, kad valsts bankas padome tika konstruēta, tad
vajadzēja šo jautājumu atrisināt. Bet iepriekšējās
valdības laikā tas nav izdarīts, kāpēc tas panākams
tuvākā laikā. Attiecībā uz valsts kredita izlietošanu
un piešķiršanu man gribētos griezt finansu ministra vē-
rību vēl uz vienu faktu, ka valsts kredita izlietošana
prasa stingru kontroli. Mūsu tagadējās lauku krāj-
aizdevu sabiedrības, kuras galvenā kārtā vada lauku
turīgākās aprindas — vecsaimnieki,ne katrreiz valsts
pļešķirtos līdzekļus piešķir ari lauku zemākām šķi-
ram: Man personīgi nācās dzirdēt vairākos lauku
pagastos, ka vietējās krāj-aizdevu sabiedrības, kuru
priekšgalā stāv turīgākie lauksaimnieki, un kuriem
piešķirts kredits, piešķir aizdevumus jaunsaimnie-
kiem un citiem trūcīgākiem tikai pēc lielas klanīšanās,
lūgšanās un vēl sliktākiem paņēmieniem. Man ir zi-

nāms fakts, kur kredita dabūšana saistīta ar tādu
lietu kā brokastu izmaksāšana vietējā krogu, kas nie-
cīgā kredita saņēmējam maksā tūkstošus

^
u. t t

Man šķiet, ka finansu resoram ir jāpārbauda un
jāraugās ne tikai uz lauku iestādēm, bet ari uz pil-
sētas privātiem pasākumiem un uz privātam perso-
nām, lauku gruntniekiem un Rīgas namīpašniekiem,
kuri pret saviem nekustamiem īpašumiem saņem
Latvijas bankas kreditu. Mums vajadzīga stingrāka
kontrole par izsniegta kredita pareizu izlietošanu.
Līdz šim kontrole trūkst un to sajūt ari bankas va-
dība, jovalsts bankai nav tiesībaskontrolet privātas
bankas un citas kredītiestādes. Tāpēc var notikt, ka
nepiegriežot nopietnāku vērību izsniedzamo kreditu
kontrolei kredītoperācija var zaudēt savu labo slavu.
Vēl gribu atgriezties pie valsts pasākumu izveidoša-
nas resp. varbūtējas likvidēšanas. Valsts dažādie
pasākumi līdz šim vairāk ir koncentrējušies finansu
resora vadībā; dažā gadījumā tie pelna pamatotu kri-
tiku, bet dažā gadījumā šī kritika ir nevieta. Dažus
pasākumus, kas ar valsts kapitāliem uzcelti,_projektē
nodot privātās rokās, par piemēru, gulšņumērcetavu.
Pēdējā laikā mēs dzirdam, ka valsts banka nodevusi
naudas zīmju iespiešanu ārzemniekiem. Nav at-
taisnojama pēc manām domām šāda rīcība, jo maši-
nas, kuras šim nolūkam ir iegādātas un vēl pienāks,
paliks rūsot un bojāsies. Cik zināms, tiek ievadītas
ari sarunas par valsts telefona darbniču nodošanu
privātās rokās, lai gan tās strādā ļoti sekmīgi un pat
rada konkurenci ārzemju firmām. Nav attaisnojami,
ja mēs pabalstītu šo valsts pasākumu nodošanu pri-
vātās rokās. Šo nolūku vajaga atmest, bet gan stipri-
nāt valsts uzņēmumus ar to pašu gribu, kā to dara
privātais kapitāls, ieliekot enerģiju un rūpes katrā
savā pasākumā. Man jāatgriežas vel pie viena ļoti
svarīga jautājuma — Daugavas krāču izmantošanas,
uz ko tauta gaida ilgus gadus, bet finansu resors vel
līdz šim laikam nav pasteidzies dot mums konkrētu
atrisinājumu šim svarīgam saimnieciskam jautāju-
mam. Daugavas krāču izmantošana Latvijā atrodas
specifiskākos apstākļos, nekā citās valstīs. Tas jāņem,
man šķiet, finansu resora vadītājam vērā. Mums nav
citu konkurējošu saimniecisku faktoru, kā tas ir Vā-
cijā, Anglijā un citur; pie mums ūdens spēka izman-
tošana ir vienīgais enerģijas avots ārpus mūsu me-
žiem. Apzinoties tāpēc, ka mums nav citu konkurē-
jošuenerģijas avotu, mūsu ūdens krāču izmantošana
uzskatāma kā viens no vislielākiem un vērtīgākiem
objektiem, kurš pēc iespējas ir jāpatur tiešā valsts
noteikšanā. Ja pēdējā laikā mēs dzirdam, ka pētī-
šanasdarbi, kuri vēl nav pabeigti, nodoti privātas ak-
ciju sabiedrības rokās, ka ap šopašu objektu grupējas
jaunas finansistu grupas, kuras reflektē pārņemt šos
spēka avotus privāta kapitāla rīcībā, tad man šķiet,
ka šis jautājums prasa ļoti nopietnas apsvēršanas.
Ja mūsu saimnieciskā politika grib atrast iespēju pa-
virzīt ceļu plašākai, sekmīgākai attīstībai, tad Dauga-
vas enerģijas izmantošana būs vienīgais saimnieci-
skais faktors. Tas jāizveido tā, ka viņš spēj dot
saimnieciskai dzīvei pēc iespējas lētāku enerģiju un
nedotu iespēju ārzemju kapitālam raust visu iespēja-
mo peļņu. Pirmais uzdevums ir pielikt visas pūles,
lai šosvarīgo darbu pēc iespējas pasteidzinātu un otr-
kārt atrisinātu tādā veidā, ka noteikšana paliktu val-
dībai vai vietējai Rīgas pašvaldībai un tikai ta_d sai-
stītu klāt ārzemju kapitālus. Tāpēc uz šo jautājumu,
kurš pēdējā laikā izpeldējis uz dienas kārtības, man
gribētos griezt finansu resora vadītāja vērību. Ne-
runājot par citiem jautājumiem, es gribu vēl minēt
jautājumupar mūsu saimnieciskās bāzes jeb saimnie-
cisko robežu paplašināšanu. Tas ir viens no vis-
svarīgākiem jautājumiem ne tikai pie mums, bet ari
pie mūsu tuvākiem kaimiņiem. Mūsu līdzšinējā fi-
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nansu ministra rosīgi vadītā politika tomēr nav at-
radusi vēl cik necik konkrētu realizēšanos, ir atdū-
rusies pret diezgan lieliem šķēršļiem. Savā ziņā
viens no vissvarīgākiem šķēršļiem šī jautājuma atri-
sināšanā ir ne visas mūsu, kā ari tuvāko kaimiņu pla-
šāko iedzīvotāju, tautas nevēlēšanās, bet gan_ sīku
saimniecisku grupu pretešķības, kuras liek šķēršļus
saimnieciskai ūnijai, saimnieciskās bāzes paplašinā-
šanai. Novērst šos šķēršļus, pēc manām domām,
nav vienīgi mūsu ārlietu diplomātijas uzdevums, bet
ari mūsu finansu resoram jāgādāpar nopietnāku, dzi-
ļāku un vispusīgāku šī jautājumaapgaismošanu rnusu
pašu iekšzemes presē, jāgādā par nopietnāku iepazī-
šanos un pētīšanu, ne tikai attiecībā uz mūsu pa_šu,
bet ari par mūsu kaimiņu saimniecisko apstākļu pētī-
šanu koordinēšanu, vedot nopietnu un noteiktu propa-
gandu, saistot pie tās ari mūsu kaimiņu apzinīgākos
zinātniekus un personas, kas varētu sekmēt šādas
ūnijas izveidošanu. Tikai šādā veidā mēs sagatavo-
sim ceļu saimnieciskās ūnijas izvešanai un lauzīsim
to barjeru, kuru mums ceļ priekšā atsevišķas grupas,
atsevišķu grupu intereses. Nerunājot plašāk par ci-
tiem jautājumiem, es tikai gribu uzsvērt, ka tagadēja
finansu resora vadība atrodas zem lielāka spiediena
no ārpuses nekā tas bij divus gadus atpakaļ. Ārpus
finansu resora tagad ir nodibinājušās spēcīgas saim-
nieciskas organizācijas, kuras, tīri dabīgi, prasa no
finansu resora zināmu pretimnākšanu un taisa zinā-
mu spiedienu uz to. Agrākos gados šis spiediens ne-
varēja būt tik liels, tādēļ ka šādu spēcīgu lielu saim-
niecisku organizāciju nebij. Tāpēcman šķiet, ka
pēdējā, laikā mūsu finansu resoram jāgriež vērība uz
to, lai viņš zem šī spiediena tomēr paturētu noteiktu
un neitrālu valsts finansielo politiku, neļaujot to ie-
spaidot no atsevišķām grupām, atsevišķām organizā-
cijām. Tad mūsu līdzšinējā ievadītā finansu politika
dos mums labas garantijas un nākamā gadā mēs va-
rēsim tai pielietot mazāk kritikas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Es mēģināšu šeit apgaismot
dažus jautājumus,kādi tikuši aizkustināti no iepriek-
šējiem runātājiem. Vispirms viens technisks jautā-
jums par apstākļiem pastā, par nenomuitotām pasta
pakām. Es esmu savācis dažus datus, no kuriem ir
redzams, ka mūsu dzīve arvien vairāk attīstās. Tā-
dēļ ari tā proporcija, kāda novērojama šeit, jr novē-
rojama ari gandrīz visās mūsu dzīves nozarēs. 1920.
gadā pasta pakas pavisam nebija. Bija tikai apmē-
ram 290.000_ bandroles. 1921. gadā bija 1428 pasta
pakas un pāri par 1 miljonu bandroles, tas ir ienā-
kušas, bet izgājušas ir 27 pasta pakas. 1922. gada ir
ienākušas 13.666 pasta pakas un pāri par 1 miljonu
bandroles, izgājušas 3411 pasta pakas. 1923. gada ir
ienākušas jau 105.599 pasta pakas un 1.177.000 ban-
droles. Šinī gadā, no 1. janvāra līdz 1. jūnijam, ir iz-
gājušas 96.000 pasta pakas. Ir ticis aizrādīts uz to,
ka pašlaik nenomuitotas pasta pakas netiek pietiekoši
steidzīgā kārtā, kā tas likumā paredzēts, nomuitotas,
pakas netiek nomuitotas 2 dienu laikā. Uz l._ janvāri
šinī gadā bija nomuitotas, pārbaudītas, bet vel neno-
sūtītas 6597 pasta pakas, nepārbaudītas 1287. Uz 1.
februāri pārbaudītas, bet vēl neizdotas 3482 pasta pa-
kas, bet nepārbaudītas 103. Uz 1. martu — 4921, ne-
pārbaudītas — 339. Uz 1. aprili pārbaudītas — 5667,
nepārbaudītas — 2162. Uz 1. maiju 13.331 pārbau-
dītas, bet neizdotas, bet nepārbaudītas 812 pasta pa-
kas un 429 maisi ar apmēram 5 pakām katrā. Uz 1.
jūniju 7448 pārbaudītas un nepārbaudītas 2364 pasta
pakas un 190 maisi. Strādājušas 1919. gadā 4 per-
sonas, 1920. gadā 7 personas, 1921. un 1922. gada 10
personas, 1923. gadā 18 personas un pedeja laika

strādājuši divās maiņās par 20 personām un bez tam
vēl artelis strādnieku. Kā redziet, sastrēgums, kas
bijis un kas uznācis ar navigācijas atklāšanu tanī lai-
kā, kad mums bija 110 kuģu ostā, tas sastrēgums ti-
cis likvidēts un es ceru, ka no pasta paku saņēmēju
puses vairāk sūdzības necelsies.

Kas attiecas uz kooperāciju, tad tas jautājums
pietiekoši ir jau ticis apgaismots. Es savu redzes
stāvokli gribētu attiecībā uz kooperāciju izteikt tādā
ziņā, ka finansu ministra pienākums ir labvēlīgi un
objektīvi izturēties pret katru saimnieciskas dzīves
veicināšanas un uzplaukšanas organizāciju. Un tā-
das kooperācijas, kāda pie mums Latvja pastāv visu
laiku un kādu es esmu redzējis savā laikā, tādas koo-
perācijas pabalstītājs es vienmēr esmu bijis un būšu
uz priekšu. To kooperācijas strāvu, kas Latvijas
tapšanas laikā ir attīstījušās un par kurām jau Sie-
cenieka kungs aizrādīja, izdalīšanaskooperativu pie-
kritējs neesmu un esmu pilnīgi pārliecināts, ja vese-
līgas kooperācijas priekšgalā ir viņas idejiskais va-
donis un tas ir pārliecināts par savu darba svētību,
tad viņa ari tikskurā katrā laikā galāar katru viņas ap-
spriešanas kritiku, kura nevarētu traucēt to koopera-
tīvo kustību, kāda pie mums Latvijā attīstījusies un ar
labām sekmēm darbojas. Tāpēc celt kaut kādus ie-
bildumus pret tiem pabalstiem, kādi budžetā pare-
dzēti, kooperācijai no savas puses negribētu.

Kas attiecas uz aizrādījumiem, ka daži pilsoņi ir
cietuši caur kredita departamenta rīcību, attiecībā
uz sudraba lietu neizdošanu, tad man jāziņo, ka es
tanī laikā pats biju finansu ministrs, un katrs pilso-
nis, kas pie manis griezies ar līdzīgu jautājumu, ir da-
būjis atbildi, ka Latvijas valsts interesēs nav aplaupīt
vienu vai otru pilsoni, atņemt viņam viņa privātās lie-
tas vai personīgās mantas,bet zināma kārtība bija jāie-
ved un likumdošanas ceļā no kabineta, toreizējās val-
dības, 16. jūlija likumdošanas kārtībā tika izdots rīko-
jums no 1921. gada 14. septembra, kurā tika termiņš
fiksēts priekš pieteikšanas, lai sudraba lietas un vi-
sas citas lietas, kas valsts rīcībā varētu atrasties, lai
tādā vai citādā ceļā varētu likvidēt. Es biju toreiz
ieskatos, ka nav lietderīgi valstij turēt savas bankas
velvēs dažādas vērtslietas, kas aizņem vietu un kuru
piederība nav zināma. Es pats biju tas, kas parak-
stīju tūlīt pēc tam, kad ministru kabinets bija izdevis
tādu likumu, jau 17. septembrī instrukciju, kādā kār-
tībā tās lietas jālikvidē. Pavisam ir iesniegts 101
lūgumraksts, izsniegtas mantas ir 45 personām. Nav
uzzīmējušas par savām uzrādītās mantas 17 perso-
nas. Pēc termiņa ir iesniegti 75 lūgumi, no kuriem
apmierināti ir baznīcas virsvaldes lūgums dēļ baz-
nīcas lietām un viens privātpersonas lūgums. Pā-
rējās mantas īpašnieki, pēc uzrādītām pazīmēm nav
konstatējuši. Pavisam vērtība no mantām, kas ienā-
kusi valstij par labu, nav liela; pavisam pārdots par
43.247 latiem; iekausēts ir par apmēram 16r000 la-
tiem.

Kas attiecas uz kreditdepartamenta politiku kā
tādu, tad es gribētu teikt, ka tada politika attiecībā
uz kreditdepartamenta, kāda ir bijusi, dabīgi izbei-
dzas. Kad tika dibināts dzīves atjaunošanas fonds,
vienīgā iestāde, kas ar to rīkojās bij kreditdeparta-
ments, bet nevis kreditdepartaments kā tāds, bet te
piedalījās no daždažādām organizācijām un no dažā-
dām iestādēm priekšstāvji, kas zināmos gadījumos iz-
lēma, kam un cik daudz dot Sumas tika sadalītas da-
žādām vajadzībām. Pēc tam tika dibināta zemes ban-
ka un visas lietas, kas attiecas uz zemes lietām, aizde-
vumiem uz laukiem, tika izdalītas un nodotas zemes
bankai. Tagad tas pats notiks, ja tiks dibinātahipo-
teku banka, lai gan es personīgi vairāk aizstāvētu ne
atsevišķas hipotēku bankas dibināšanu, ar atsevišķu
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pārvaldes aparātu, bet gan atsevišķas hipotēku no-
daļas dibināšanu pie viņas, lai viņa varētu šīs ope-
rācijas veikt kā ko atsevišķu. Tāda kombinēta ban-
ka viscaur ir sastopama un es domāju, ka mūsu Lat-
vijas apstākļiem tā būtu pilnīgi piemērojama. Aiz-
devumi, kādi attiecas uz pilsētu un miestu īpašumiem,
no kredita departamenta tiksnodoti jaunai zemes ban-
kas nodaļai. Tāpat, kas attiecas uz rūpniecību. Tā tad
nav domājams, ka uz priekšu kreditdepartamentam
būtu kāda sevišķa noteikšana, kur viņš varētu izrādīt
kādu sevišķu nelabvēlību zināmām mūsu iedzīvotāju
grupām. Es neesmu tās iekārtas piekritējs, kura Lat-
vija nezin kamdēļ ir tikusi ievesta, kā nacionālās pa-
ses tomēr dara izšķirību starp dažādiem pilsoņiem.
Pec mana ieskata pasē vajaga būt uzrādītam, ka viņš
ir Latvijas pilsonis un vairāk nekā. Tagad turpretim
atrodam pase rakstītu: latvietis, krievs vai vācietis.
Tas, pec mana ieskata, pilnīgi lieks un tikai traucē.
Visiem pilsoņiem jabut vienlīdzīgiem attiecībā uz pie-
nākumiem pret likumiem un attiecībā uz aizsardzību
ar likumu. Viņiem vajaga visiem justies tā, ka tur,
kur viņi dzīvo, tur irviņu tēvija, kura no viņiem var
prasīt zināmus pienākumus, bet pret kuriem viņas
pienākums ir tos atbalstīt viņu vajadzībās.

Pēc tam ir ticis aizrādīts uz zināmām parādībām
dažos finansu ministrijas departamentos. Ir ticis aiz-
rādīts uz to, ka daži direktori ārpus sava valsts die-
nesta nodarbojas vēl ar veikaliem, kam ir privātu
interešu raksturs, kas varētu, varbūt, viņu pamat-
darbu, valsts darbu traucēt. Es gribu teikt: ja es '
butu novērojis tādus gadījumus, ka tādi konflikti
starp privātam interesēm un valsts interesēm notik-
tu, tad esbutu to novērsis un nebūtu baidījies atstā-
dināt zināmas personas. Man tāds iespaids nav, ka
valsts darbs ciestu caurto, ka tas personas izpilda ci-
tus darbus. Ja man būtu zināmas nopietnas sūdzī-
bas, bet man tādas nav nākušas zināmas ... (P. Kal-
niņš: „Darba ministrijā!") Man viņas nav zināmas,
citādi es butu izpētījis, cik tālu viņas pamatotas un
butu spēris attiecīgos soļus, kādus es esmu kompe-
tents spert.

Loti nopietns jautājums ticis aizskarts attiecībā
uz darba aizsardzību untur tika aizrādīts, ka darba
aizsardzībavaretu, varbūt, iet daudz tālāk. Es atce-
ros vienu sēdi, kad es biju budžeta komisijas loceklis,
kur_m.es paši nacam pie tās pārliecības,ka 33 cilvēki
tada maza telpa, kur mēs sēdējām, ka tie nav ideāli
darba apstākļi, bet mēs apmierinājāmies tāpēc, ka
mums citas iespējas nebija. Pie šiem apstākļiem es
vel gribētu aizrādīt uz to, cik daudzi no mūsu iedzī-
votajiem vel nedzīvo tranšejās ar saviem bērniem
un sievām. Te ari apstākļi nav tādi, kādi būtu vaja-
dzīgļ,bet viņi ir spiesti tur dzīvot, kamēr mums nav
iespējas šosapstākļus labot Un ja mēs tiksim daudz
maz pie turības, tad ir ļoti domājams, ka tas motivs,
uz kuru* runātājs aizrādīja, ka priekš kara darba hi-
giēna bija labāki nostādīta, ka ari mēs pie tā reiz no-
nāksim.

Tika aizkustināts jautājums, ka būtu nepiecieša-
ma kontrole kreditkooperativiem. Šī nepieciešamība
ir atzīta un no Latvijas bankas padomes ir attiecīgs
ierosinājums. No finansu ministrijas ir izstrādāts un
ministru kabinetam iesniegts projekts, kas paredz
finansu ministrim kompetenci kontrolēt kreditkoo-
perativus un viņus pārzināt

Tad vēl jautājums par valsts uzņēmumiem. Tur
nu gan man jāsaka, ka no piedzīvojumiem, kādi līdz
oim bijuši Latvijas valstī, jāliecina, ka šie uzņēmumi
nav bijuši izdevīgi. Es negribu nosaukt vārdā visas
tās iestades,_ par kuram jau Satversmes Sapulcē un
tāpat Saeima es dzirdu dažu un par nožēlošanu jāsa-
ka, ļoti dibinātu bargu vardu. Es no savas puses

valsts uzņēmumu politiku negribētu atbalstīt, jo es
esmu tā izaudzis un attīstījies, ka man rādās, ka per-
sonīgā atbildība un personīgās intereses ir labākas,
nekā kolektīva atbildība, pie kuras lieta neiet tā, kā
pienākas, jo tās kļūdas, ko cilvēks taisa savās perso-
nīgās interesēs, viņš tūliņ mana pie savas miesas;
turpretim, ja viņš rīkojas ar valsts mantu, viņš to tā
nesajūt Tur viņam ir 6 stundu darba laiks,pulkstens
nosit un viņš steidzas uz māju,ko pie paša darba da-
rītāja nevar novērot Vai viņš ir tirgotājs, vai rūp-
nieks, viņš strādā līdz un uz pulksteni neskatās. Ir
aizrādīts uz to, ka esot tieksme dažus valsts uzņēmu-
mus likvidēt un.nodot viņus privātās rokās. Pieveda
gulšņu mērcētavu, kas nav man padota, vēl valsts
papīru spiestuvi. Aizrādīts uz to, ka tas nebūtu to-
mēr labi, ka Latvijas banka savas jaunās latu zīmes
pasūtītu ārzemēs. Es tajos pašos ieskatos esmu, ka
tas būtu daudz veļamāki, ja mēs varētu to savā zemē
darīt. Bet man ir jāsaka, ka Latvijas bankas pado-
mē tas jautājums ir ticis vairāk reizes ļoti nopietni
pārrunāts, bet padome ir nākusi vienbalsīgi pie slē-
dziena, ka techniski mums nav iespējams gaidīt, ka-
mēr valsts papīru spiestuve būs tik tālu attīstīta, ka
varēs Latvijas bankas banknotes pietiekošā skaitā
un pietiekošā ātrumā dot. Ja es būtu redzējis mazā-
ko iespējamību, ka šo vajadzību varētu apmierināt
mūsu zemē, es nebūtu kautrējies pārmaksāt, lai tikai
šo pagatavošanupaturētu pie mums, mūsu zemē. Bet
es biju piespiests pievienoties bankas padomes do-

? mām un sankcionēt pagatavošanu ārzemēs.
Loti svarīgs jautājums tika iekustināts attiecībā

uz-Daugavas būvi. Tur varbūt manas domas neat-
radīs nedalītu piekrišanu tādēļ, ka es uzskatu to uz-
ņēmumu priekš mūsu Latvijas apstākļiem par vienu
no lielākiem un man ir bailes uzņemties uz sevi to
atbildību, būt par šī lielā uzņēmuma ierosinātāju, aiz
tiem iemesliem,ka tas ir tāds darbs,kura robežas mēs
pašlaik nevaram pārredzēt. Vienkāršās iepriekšējās
kalkulācijas iziet uz to, ka apmēram 30 miljoni latu
būtu vajadzīgs, no kuriem 10 miljoni latu, t i./s, kri-
stu uz mašinu iekārtu un 20 miljonu uz dambjiem,bū-
vēm u. t. t, kas viss tur pienākas. Manas domas ir
tās_ ka pie ūdensspēka izmantošanas ir daudz labāk,
jaūdens volums ir mazāks un kritums augstāks, nekā
ja_ ūdens volums ir liels un kritums mazs. Mēs rēķi-
nam pie Doles apmēram 12 metru krituma, bet pie
tam ir svārstošs ūdens volums. Plūdu laikā viņš 10
reiz lielāks nekā vasaras laikā. Mēs redzam, ka Dau-
gavai ir spēks, jo viņa aiznes mūsu tiltus neskatoties
uz visu spridzināšanu. Mēs varam izskaidrot ģeolo-
ģiski, kā Doles sala cēlusies. Ir vecos laikos bijis
kāds sadambejums, un Daugava ņēmusi citu virzienu
un visu noslaucījusi. Un lai es uzņemtos uz sevi, bū-
vēt tādu darbu ar mūsu spēkiem un zināšanām,ielikt
tādas lielas naudas sumas un ja tad nāktu kāda ne-
laime un visu naudu zaudētu, to, kungi, es nevaru.
Tāpēc jūs mani atvainosiet, ka es esmu mēģinājis
staigāt tādu ceļu, lai ieinteresētu ārzemju speciālistus,
kas nodarbojušies šinī technikas nozarē, pie šī jau-
tājuma iztirzāšanas. Pašlaik jautājums ir nostādīts
ta, ka par to interesējas divas, pat trīs grupas. Viena
no šīm grupām griež vislielāko vērību uz Doles sta-
ciju ka tādu. Neskatoties uz to, ka mūsu būvbirojs
darbojas jau_ ilgāku laiku, nav vēl noteikts pat va-
riants, kas butu apstiprināms. Ir izredzēts tikai viens
variants, kādā virzienā es liku priekšā turpināt pētī-
šanas darbus. Bez tam _r ieradusies kāda ārzemnie-
ku grupa, kas grib dibināt sevišķu pētīšanas biedrību
un tā ir pieprasījusi ziņas par to, vai finansu ministrija
butu ar mieru piedalīties ar Vs daļu no pētīšanai iz-
dodamā kapitāla. Mums šādas sumas budžeta kār-
tība ir paredzētas un es neesmu pret to, ka mēs pie-
dalāmies pie pētīšanas darbiem ar 15.000 latu. Šinī
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lieta man ir pilnīgi brīvas rokas. Nekur un ne ar ko
es neesmu saistījies. Ja šī sabiedrība izdarīs pētīša-
nas darbus, tad_ tomēr nekādi līgumi vēl nav slēgti, '
ar kuriem es būtu piespiests tur piedalīties, jeb pēc
kuriem man nebūtu nekāda tiesība lietu kontrolēt
u. t t. Tā tas nav. Šī pētīšanas biedrība ir apsolī-
jusi drīzā laikā iesūtīt savus statūtus apstiprināšanai.
Tadmēs tos izpētīsim un apstiprināsim tādā veidā,
kādā tie būs pieņemami finansu ministrijai. Prak- .
tiski runājot, es domāju,ka mēs varbūt varētu šospē-
ka avotu priekš Latvijas utilarizēt tādā veidā,ka mēs
tai biedrībai,,kas dibinājās uz komerciāliem pamatiem
ar zināmu akciju kapitālu, varbūt, varam vienu daļu '
procentu no obligāciju kapitāla līdz zināmam apmē- ļ
ram garantēt lai viņai būtu vieglāk sadabūt kapitālu, ļ
Ar valsts līdzekļiem un zem valsts administrācijas
es negribētu ieteikt sākt šo lielo būvi. Bet lai mēs <
tomēr dabūtu izmantot šo lielo bagātību, es domāju, '
ka atradīšu Saeimas piekrišanu, kad tā lieta būs ,ik
tālu nogājusi, uzņemties no valsts puses zināmu ga-
rantiju par procentiem uz obligācijām. Akciju kapi-
tāls, protams, nebūs tik liels kā obligāciju kapitāls.
Pēdējais būs daudz lielāks, jo obligāciju kapitālam
vajadzēs savukārt zināmus procentus, par ko vēl būs
runa. kurus vajadzētu no valsts garantēt. Tad bei-
dzamā runātāja, Bīlmaņa kunga, beigu vārdiem es
gribu piekrist un teikt, ka v'"š ir pareizi apsvēris to,
ka es esmu silts aizstāvis tai mūsu politikai, kura iz-
iet uz mūsu saimnieciskās bāzes paplašināšanu un uz
mūsu ekonomisko un politisko saprašanosar kaimiņu
valstīm. Toreiz. 1. novembrī, kad Tallinas līgums ti-
ka noslēgts, mēs esam no dažām pusēm dzirdējuši
iebildumus par pārāk lielām koncesijām, kādas mēs
robežu jautājumā un atlīdzības jautājumā esam taisī-
juši. Neskatoties uz to, es tomēr iestājos par šo lī-
gumu, tādēļ ka tas stiprina abpusīgi, nevien Latviju,
bet ari Igauniju, jo tādā kārtā saimnieciskā bāze tiek
paplašināta. Ja varētu figurali izteikties, ja tas la-
bums, kāds no šī līguma, no šīs kopdarbības ekono-
miskā laukā priekš šīm 3 valstīm varētu celties pāri
par to, kas domāts, ja tas bonus būtu 100, tad pat tā-
dā gadījumā, ja Latvija dabūtu priekš sevis 40 un
Igaunija un Lietava pa 30, tad tas būtu viens liels la-
bums kā visām valstīm kopā, tā katrai valstij atse-
višķi. Ja nu Bīlmaņa kunga domas iziet uz to, ka
pievilkt plašas aprindas, kas var iespaidot un ieinte-
resēt šīs saimnieciskās bāzes paplašināšanai, tad es
Bīlmaņa kungu silti apsveicu un šai idejai varu ti- \
kal piekrist. i

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:' Vārds Dubinam.
M. Dubins (Agudas Izrael): Augstais nams! Es

nogaidīju finansu ministra runu, lai dzirdētu no viņa
dažus vārdus attiecībā uz to, par ko jau savā laikā
pie vispārējām debatēm runāju. Viss, ķo es šeit dzir-
dēju no finansu ministra kunga, bij tas,ka Viņš atrod,
ka uz priekšu nevajadzētu pasēs atzīmēt tau-
tību, nevajadzētu šķirot pie kādas tautības katrs
pieder. Es domāju, ka tas varbūt būs labi
priekš citām minoritātēm, bet žīdiem šāds jauninā-
jums neko nedos. Jūs zināt, ja izlasa vārdu Haims,
vai citutamlīdzīgu vārdu, tad katrs, kas sēdēs pado-
me, zinas, ka tas ir žīds, kaut ari tas pasē nebūtu at-
zīmēts. Es sagaidīju, ka finansu ministra

^
kungs

atklāti pateiks, ka viņš atzīst tādu politiku, ka visiem
Latvijas pilsoņiem jādod kredits bez izšķirības. Tā-
dus vārdus no ministra kunga nedzirdēju. Par fi-
nansu ministriju es jau runāju vispārējās debatēs, bet
tā kā mūsu finansu ministrijā ietilpst ari agrākā tirdz-
niecības un rūpniecības ministrija, tad es pakavēšos
taisni pie šīs ministrijas tirdzniecības un rūpniecības
politikas. Ko tie kungi, kas sēž bankas padomē, grib
ar tādu politiku panākt? Vai tad, ja vajadzēs ierīkot
kādu fabriku, vai uzstādīt maširias.'kā uzstādītājs tiks

?

ņemts inženiers vai vienkāršs strādnieks? Vien-
kāršs strādnieks laikam nevarēs ierīkot fabriku, būs
vajadzīgs inženiers. Bet kas pie mums ir padomē?
Vai tur ir speciālisti? Mēs redzam, ka ļoti bieži pa-
dome noteic finansu politiku, visu mūsu dzīves at-
jaunošanas politiku ne tās personas, kurām to vaja-
dzētu noteikt Pie mums Latvijā ir slikti naudas ap-

' stakli, ir grūti rīkoties, jo privātās rokās neatrodas
daudz naudas, kapec katram rūpniekam un tirgotā-
jam jāgriežas pie valsts kases, lai dabūtu naudu, un te
jāprasa, kas lemj par naudas izsniegšanu. Bankas
padome sežFrancis Trasuna kungs (smiekli). Fran-
cis Trasuna kungs butu ļoti noderīgs, ja Latvijā gadī-
tos Beilisa prāva, jo tad_viņš_ varētu ieņemt Prenaiti-
sa vietu, jeb ja viņam butu jāizved kāda bēru proce-
dūra, vai kāds gajiens_pret žīdiem, bet spriest par
finansu politiku un vispari par tirdzniecību un rūpnie-
cību laikam gan viņš nevarēs. Vispāri bankas pa-
dome pie mums saistīta visciešāk!ar politiku, jo pati
padometiek sastādīta no mūsu visdažādām frakci-
jām. Kādi sakari ir frakcijām ar naudas došanu kā-
das fabrikas vai mājas uzcelšanai, es to pilnīgi nesa-
protu (starpsauciens). Ja vajaga naudu māju celša-
nai, vai tad vajaga lemt visām frakcijām, vai naudu
dot jeb ne._ Priekš tam vajaga būt speciālistiem.
Ņemsim talak to pašu zemnieku savienību. Varbūt
viņi ir nopietni kungi, kuri tur sēž. Zīmējoties uz
tirdzniecību un rūpniecību par daudziem to teikt es
nevaru, bet gan tikai par dažiem, kas stāv tuvāk pie
..Konsuma". Bet kādi sakari ar tirdzniecību un rūp-
niecību ir citiem? Priekš kara, kā jūs visi zināt vi-
sa .tirdzniecība un rūpniecība bija minoritatu rokās.
(Saucieni no vietām: „Aha!") To jūs nevariet no-
liegt, ka tā bija un ka latviešu tauta tikai lauksaimnie-
cības tauta. Bet tagad uz reizi jūs gribiet, lai viņa
nodarbojas ar rūpniecību un tirdzniecību. Protams,
viņai tas neizdosies. Ir, vecas firmas, kas visu zin,
kam ir sakari ar citām valstīm un jaunās firmas, kas
grib sākt tirgoties, nevar gūt tos pašus panākumus,
kādus gūst vecas_ firmas. Un ja ari Latvijas banka
dotu jauniem uzņēmumiem desmitkārtīgi lielāku kre-
dītu nekā veciem. 'tad_ tikpat tas nelīdzēs, jo viņi tās
lietas nesaprot Tāpēc radīt īsti nacionālu tirdznie-
cību un rūpniecību nevar. Un ja jūs gribiet veicināt
tirdzniecību un rūpniecību, tad jums jāpabalsta visa
rūpniecība, bet nevis tikai kāda daļa. Finansu mini-
stra kungs,

^
sastādot budžetu, nāk mums priekšā ar

skaitļiem, kādiem jābūt ieņēmumiem un izdevumiem.
Bet ja jūs nepabalstīsiet' tirdzniecību un rūpniecību,
kā tad jūs varēsat apgalvot, ka paredzētie ieņēmumi
ienāks. Jo ja fabrikas nestrādās, tad tās ari nespēs
maksāt nodokļus, Mēs skatījāmies, kā te iepriekš
Vesmaņa kungs teica, tikai uz skaitļiem. Man liekas,
ka Jus. Vesmaņa kungs, varētu dot ari skaitļus, kas
atrodami ..Ekonomistā". Es vispāri nesaprotu, ja
mes nopietni skatāmies uz fabriku atjaunošanu, kas
tad tur varētu būt par skaitļiem, vai cik to ir žīdiem,
cik cittautiešiem u. t. t? Kas tur par starpību? Ja
kāds a'-zemnieks iebrauks Latvijā un redzēs, ka ir
tik un tik daudz fabrikas, tad viņš neprasīs, kam pie-
der šīs fabrjķas. Viņš brauks uz mājām un teiks —
Latviiā ir tik un tik daudz fabrikas, bet neteiks, ka tur
es redzēju divas fabrikas žīdiem, tik —- i;k daudz vā-
ciešiem u. t t. Un ja finansu ministrs aizbrauks uz
ārzemēm pēc kredita. tad --'-* neteiks, ka Latvijā ir
tik un tik daudz fabriku žīdiem un cittautiešiem, bet
gan. ka Latvijā ir tik un tik daudz fabriku. Un ja
vmš brauks uz ārzemēm un pateiks tādu absurdu, tad
visi smiesies un nevarēs sanrast,k^ var fabrikas šķi-
rot pēc tautībām. Tam -^Vāda sakara nav. Bet
Latvijas banka pieturas "^ tādas šķirošanas nēc tau-
tībām. Ja ir žīds. tas nedabū kreditu un lai tādu da-
būtu-, tad tam jādibina sabiedrības, kurās ieietu ari
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latvieši. Man bij gadījums, kad kāds žīds gribēja
nopirkt lielu partiju ozolus Mēmele. Vinš_ sametas
kopā ar kādu latvieti, kuram Latvijasbanka pateica:
„Kāpēc jūs ejiet kopa ar žīdiem, pērkat atsevišķi un
tad jūs kreditu dabūsiet" Vai tada politika bankai
ir jāveicina ar šķirošanu pec tautībām? Vai var no-
pietni uz to skatīties? Tā rnusu nacionāla politika
tiek vadīta. Mēs ņemam pārak sīki to jautājumu.
Piemēram budžeta komisi-ja, ja Benšona kungs grib
iepirkt par 50.000.000 rubļu lauksaimniecības vaja-
dzībām labību, tad viņš nesaka, ka ta ir vajadzīga val-
stij, bet jāpērk tāpēc, lai nedabū žīdi. Redziet, ka
viņš nostāda to jautājumu. Pec viņa domam, lai ta
nauda iet zudumā, kad tikai žīds nedabū. Ka mes
varam nostāties uz tāda viedokļa? Tādu politiku es
nevaru atbalstīt.

Tālāk apskatīsim, kā notiek pasaule un ka iztu-
ras minoritātes, ja viņas neuzskata par pabērniem.
Kad Francijā bija vajadzīgs stabilizēt franku, tad
Puankarē griezies pie visiem banku direktoriem, lai
dod aizdevumu. Tie atteicās. Bet bija viens žīds
Loeve, kurš teica: ,.Es izglābšu franku". Viņš saru-
nājās ar citiem baņķieriem un franku izglāba. Tad
Puankarē, kas ari nav visai mīlīgs pret žīdiem, kādā
sēdē, kur bija klāt visi baņķieri, teica: ..Redziet._ š_ e
trīs žīdi izglāba franku". Tas ir tāpēc, ka viņi jūtās
Francijā kā mājās. Ja jūs šeit izturēsaties pret mino-
ritātēm, kā pienākas, vai jūs domājiet, ka viņas va-
jadzības gadījumā nenāks palīgā? Tagadējie kredita
ņēmēji ir labi tad, kad tie ņem, bet, kad jūs prasiet,
lai viņi jums dod, tad viņi nedos. Drīzāk jūsno kāda
žīda dabūsiet, nekā no latvieša. Es zinu, ka bieži
mūsu finansu ministrija nodarbojas ar sīkumiem. Uz
Antonijas un Dzirnavu ielas stūra ir kāds nams zem
vārda Medlingers, kas pieder kādam žīdam Ābra-
mam. Viņš nerakstīia māju uz savu vārdu tāpēc, ka
tas krievu laikā nebija iespējams. Ābrams nebija
mājās un Medlingers viņa namu pārdeva finansu
ministrijai. Tagad atbrauc Ābrams un grib to māju
dabūt atpakaļ. Viņš griezās pie finansu ministrijas.
Finansu ministrija sabaidās, ka viņai nav māla jāat-
dod atpakaļ un iztaisa obligāciju par 16.ooo.DOO rubļu.
Vai tā var rīkoties finansu ministrija? Kāpēc vajaga
iet aplinkus ceļu un kāpēc Jātaisa obligācija, lai nams
nebūtu jāatdod atpakaļ. Kā tas izskatās, vai tas ir
finansu ministra darbs, nodarboties ar tik sīkām lie-
tām? Mums vienmēr tiek teikts, ka mūsu finansu mi-
nistrs ietur taupību, bet ja ieskatāmies tuvāk budže-
tā, tad neredzam, kur tā taupība ir. Mēs redzam, ka
šeit ir paredzēti 50 miljoni ārzemnieku baroniem kā
atlīdzības 'izmaksa par atsavināto zemi. Kad bu-
džeta komisijai nākas runāt par kapeikām, kuras jā-
dod maziem ierēdņiem, piemēram par 13 mēneša al-
gu, tad man jāsaka, ka man bij daudz jārunā, lai tos
nestrīpotu. Vai finansu ministrs domā, ka ar to. ja
mēs kādiem 10, 15 ārzemniekiem būsim izmaksājuši
šos miljonus, mēs dabūsim ārzemēs kreditu? Nē,
tas nekas nav. Tas vēl ir par maz. Ja mēs neve-
dīsim pareizu politiku, tad mēs daudz neko nepa-
nāksim. Savā laikā mums bija darīš?"a ar Metai and
Chemical banku, kura no mums pieprasīja parādu
750.000 mārciņu par liniem. Kad šeitRīgā bija šīs fir-
mas priekšstāvis Beričs, viņšsarunā ar privātiem tir-
gotājiem izteica gatavību samazināt šoparādu uz pusi.
Bet pēc tam aizbrauca finansu ministrs uz ārzemēm
un samaksāja daudz vairāk, domādams, ka nu mēs
no Anglijas dabūsim kreditu. Pagāja 3 gadi, bet kre-
ditu vēl līdz šim mēs neesam dabūiuši. Tāpēc, iz-
sviežot bez vajadzības 50 miljonus, es neredzu tur ne-
kādu taupības politiku. Un vispār savāda ir mūsu
izturēšanās. No vienas puses mēs braucam uz ār-
zemēm un gribam dabūt kreditu; no ~rs puses te at-
kal nāk Berga kungs un saka, lai par dzīvokļiem no

ārzemniekiem prasa vairāk. Ar to jau mes atkal pa-
nāksim tikai to, ka grūtāki no ārzemniekiem bus da-
būt kreditu. Ja mēs atrodam, ka valstij acumirklī
kaut kas vēl trūkst, ka mūsu stāvoklis nav tāds kā
vajadzīgs, un ja finansu ministra kungs domā, ka ja
valūta ir stabila, tad ar to viss kas ir panākts, tam es
piekrist nevaru. Tas vēl nav viss. Var iznākt ka
visa valsts, visa tirdzniecība un rūpniecība strādā kā
pienākas un ari valūta ir stabila. Bet ja valūta ir ti-
kai stabila un visa dzīve nav kā pienākas, tad dzīves
nestabilitāte var padarīt ari valūtu nestabilu._ Pie
mums vēl nav tā, kā varētu teikt, k _ viss iet ka pie-
nākas. Ja mēs tagad gribam ārzemes dabūt kreditu,
tad ne ar to, ka finansu ministra kungs brauks uz ār-
zemēm, ari ne ar to, ka mēs informācijai dosim ār-
lietu ministrijai daudz naudas! Mēs neko nepanāk-
sim. Ja mēs gribam vest pareizu politiku, tad mums
jāzin, ka katram, kam ir darīšanas tirdzniecība un
rūpniecībā, ir sakari ar ārzemēm. Var but gadījums,
ka kāds tirgotājs pieprasa no jums _ kreditu. bet jus
to noraidiet. Varbūt viņam otrs brālis atrodas ārze-
mēs, pie kā jūs griežaties pēc ārzemju kredita. Tā-
pēc mēs nevaram saprast, ja reiz finansu ministrija
ir tas galvenais nervs visā valstī, ka mēs tik vienkār-
ši atļaujam tur ieiet cilvēkiem no visām politiskām
partijām un tie tad spriež par visām šīm lietām. Tik
vienkāršu šo jautājumu nevar uzskatīt. Jus ziniet,
ka lielākā dala no tirgotājiem un rūpniekiem ir mino-
ritātes, bet Latvijas bankā jūs neatradīsiet no minori-
tātēm nevienu priekšstavi, vismaz līdz šim laikam
viņu tur nav. Ari finansu ministrs nenāk un nepa-
strīpo. ka uz priekšu šis apstāklis būtu jānovērš.Bīl-
maņa kungs to gan atrada par vajadzīgu, bet Bīlma-
ņa kungs nevar iecelt bankā priekšstāvjus no mino-
ritātēm, jo viņš nav ministrs. No finansu ministra
kunga to vēl neesam dzirdējuši.

Šeit gāja runa par kooperāciju. Jūs domājiet, ka
ja valsts pabalsta tikai kooperāciju, tad tas ir viss.
Ar to vien vēl ir par maz. Pedziet. no „Konsuma"
valstij pienākas 700.000.000 rubļu. Betko tas ir da-
rījis priekš valsts? It neko. Un tas vel ir viens no
vecākiem lieliem kooperativiem. Bet paņemiet jau-
nos. Mēs zinām, ka 3—4 cilvēki atver kooperativu.
Bet ko viņi ir darījuši priekš valsts? It neko. Viņi
saņem no valsts tikai kreditus. (P. Beržn's no vietas:
..Vai Jūs dandz kooperatīvus pazīstiet?") Jūs va-
riet apskatīt kooperativu bilanci un jūs redzēsiet cik
kooperativi ir nopelnījuši r»a visu laiku. (P. Berģis
no vietas: .Jr gan pelnījuši!") Pierādiet man to, un
tad es ticēšu. Pierādiet man ar bilancēm, cik koo-
nerativi ir pelnījuši. Es nezinu vai kooperativiem ir
liela nozīme, vai viņiem var būt kādi sakari ar ārze-
mēm. Man liekas, ka mēs gan nevarētu neko daudz
atbalstīties uz kooperativiem. (A. Veckalna starp-
sauciens.) Veckalna kungs, nevajaga uzbudināties.
Jums jau ari biia kooperativs «Produkts", bet ku<-
viņš tagad ir? (A. Veckalns no vietas: ..Kooperatīvs
ir priekš sabiedrības, ne priekš pelnās, Dubina
kungs!") Bet kur tad pastāv tādi kooperativi. kas
var turēties bez valsts pabalsta? Es jums varu pie-
vest piemērus. Pie mums taoad tiek vestas sarunas
ar Krieviju par mežu koncesiju. Bet ir ļaudis, kuri
nav veduši nekādas garas sarunas, bet kuriem jau ir
noslēgtas koncesijas uz 5 gadiem, un kun>m koki jau
nāk šurp. Varbūt, jaar turpmāk viņi noslēors arKrie-
viiu koncesijas, viņi tās dabūs uz daudz labākiem no-
teikumiem, nekā ja to darītu valsts. Privāti cilvēki
vienmēr visur var izdarīt un izvest labāki nekā
valsts. Jūs, Bīlmaņa kungs, domājat, ka. pie visa
jāķeras valstij pašai. Bet mēs to jau zinām. Mums
jaubij mežu eksploatacija. kur valsts strādāja, un mēs
zinām, cik ilsn tā pastāvēja. Mēs gribam rīkoties ar
saviem līdzekļiem tikai mums nav šo līdzekļu. Kā
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zināt, ir aizgājuši mūsu koku tilti. Pilsētas valdevar
dabūt ārzemnieku grupu, kas būtu ?- mieru uzbūvēt
skaistu tiltu no Valdemāra ielas uz Pārdaugavu, bet
mēs ne par ko negriba'™ -~'aut ārzemniekiem bū-
vēt šo tiltu. Vai tā ir pareiza politika? Man būtu
daudz ko runāt par finansu ministriju, bet es negribu
kavēt jūsu laiku un tā^ēc beidzu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Sic-
ceniekam.

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Augsta
sapulce! Man vienkārši atliek konstatēt to faktu, ka
deputāts Dubins no šī katedra runājis nepatiesību,
apgalvodams, ka „Konsums" esot valstij parada 720
miljoni rubļu. (Sauciens pa_ kreisi: „Cik tad ir pa-
rādā?") Nemaz nav parādā. (Sauciens pa kreisi:
..Tā nebūs patiesība, Siecenieks pārtrumpoja Du-
binu!").

Priekšsēdētaja biedrs A. Albērings: Vārds Du-
binam.

M. Dubins (Agudas Izrael): Es gribu aizrādīt,
ka Siecenieka kungs laikam nav bijis klāt tanī bu-
džeta komisijas sēdē, kur valsts kontroles priekšstā-
vis paziņoja, ka „Konsums" ir valstij parādā 700 mil-
jonu. Lūdzu paprasiet par to valsts kontrolei, bet
Dubins ir runājis patiesību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie finansu
ministrijas kārtējā izdevuma budžeta iesniegti divi
pārlabojumi. Viens no .1. Vesmaņa:

Valsts budžeta kārtējo izdevumu IX. daļā 3. vietā tekošais
Nr. 207—216 strīpot §§ 6—15 un tā vietā likt § 5a un 6—14.

Otrs priekšlikums iesniegts no Birkhāna:
Kārtējo izdevumu 195. § kreditdepartamenta izdevumos

kooperācijas veicināšanai 74.000 latu strīpot.
Vārdu neviens vairāk nevēlas. Debates pie fi-

nansu ministrijas budžeta izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents .ī. Vesmanis: No Birkhāna kunga ie-
sniegtspriekšlikums kārtējos izdevumos 195. tekošā
Nr. kooperācijas veicināšanai paredzētos 74.000 latu
strīpot. Izejot no šauri izprasta taupības viedokļa
budžeta komisijai ari varbūt nebūtu nekādi
iebildumi pret šo strīpojumu. Bet budžeta
komisija skatās uz taupību no cita viedokļa.
Pēc budžeta komisijas ieskatiem pareizi izprasta tau-
pība ir tā. ja samazina neproduktivus izdevumus. Tur-
pretim pēc komisijas ieskata taupības principam ne-
runā pretim tad. ja mēs atvēlam līdzekļus produktī-
viem izdevumiem. Pēc budžeta komisijas ieskata
kooperācijas veicināšana un visa kooperācija ir tāds
faktors, kuram ir loti liela saimnieciski radoša nozī-
me. Sevišķi tas ir tagadējos laikos, kad mēs vēl
esam nabagi ar privātiem kapitāliem un kad mūsu
privātā uzņēmība un iniciative nevar dot visu to, kas
mums saimniecības uzplaukšanai vajadzīgs. Tāpēc
ir vajadzīgs mobilizēt visus mazos līdzekļus, vaja-
dzīgs kopot darbiniekus no visiem slāņiem, lai tādā
kārtā atraisītu visus saimnieciskos spēkus, kādi mūsu
valstī atrodas. No šī viedokļa izejot tad ari jāsaka,
ka kooperācijas veicināšanai atvēlētie 74.000 latu ir
produktīvs izdevums. Birkhāna kungs, iesniegdams
savu priekšlikumu, mēģināja apstrīdēt kooperācijas
nozīmi Latvijā, gribēja pierādīt, ka kooperācija Lat-
vija nav dzīvības_ spējīga. Man tomēr jākonstatē, ka
tie fakti, tie pierādījumi, tie argumenti, kurus pieve-
da Birkhāna kungs, nav pārlie c-~~ Birkhāna
kungs atsaucās uz dažiem (es patiesībā dzirdēju tikai
vienu) kooperativiem, kuriem esot protestēti vekseli.
Es domāju, ja tas tā ari ir.a tas ir fakts, ka šimkoo-
peratīvam ir protestēti vekseli, tad nebij nekāda ie-
spējamība Birkhāna kungam šo apstākli attiecināt
vispārīgi uz kooperativiem. Es domāju ka Birk-
hāna kungam, kā bankas darbiniekam, ir loti labi
zināms protestēto vekseļu saraksts, kas ir izvērties
par bieziem sējumiem. Es ari esmu šos sējumus

šķirstījis un nezinu, neesmu atradis neviena koopera-
tīva, izņemot varbūt to kooperativu, uz kuru atsau-
cās Birkhāna kungs, es neesmu atradis nevienu, ku-
ram būtu protestēti vekseļi, betgan tanī sarakstā
esmu atradis vienīgi privātus uzņēmējus, un ja es tā-
pat gribētu taisīt no šiem apstākļiem tādu slēdzienu,
kā to taisīja Birkhāna kungs, tad būtu man jākonstatē,
ka privāta uzņēmība ir Latvijā pārdzīvojusi savu
laikmetu un nav dzīvības spējīga. To Birkhāna
kungs laikam gan negribēs apgalvot un ari es to ne-
apgalvošu. Kas zīmējās uz karavīru kooperativu, uz
kuru atsaucās Birkhāna kungs, tad man ir tāda in-
formācija, ka šis varbūt mazāk laimīgais kooperativs
ir savas maksāšanas nokārtojis un savus vekseļus iz-
pircis. Ja varbūt ari varētu zināmus iebildumus celt
pret patērētāju biedrībām, kuru darbībā varbūt ir no-
vērojamas vienā otrā gadījumā mazākas sekmes, tad
nekādā ziņā nevar šeit nopietnus iebildumus celt at-
tiecībā uz kreditkooperativiem, it kā kreditkoopera-
tivi ari nebūtu attaisnojuši uz viņiem liktās cerības.
Kā argumentu pieveda Birkhāna kungs to, ka ja ne-
būtu uznācis karš, tad būtu redzējuši, kas ar kredit-
kooperativiem būtu noticies. Es nezinu, vai tad ar-
guments „ja nebūtu uznācis karš" ir vispārīgi pieņe-
mams un vai to varēja šeit pievest. Tāpat varētu
sacīt. „ja nebūtu uznācis karš, mēs redzētu, kas būtu
noticies ar privātiem uzņēmējiem". Es negribu ru-
nāt par to, kas tādā gadījumā būtu noticies, ja ap-
stākļi būtu citādi izveidojušies, bet gribu runāt par to,
kas novērojams acumirklī. Jāsaka, ka kreditkoope-
rativi ir gandrīz visi. neteikšu visi. bet lielum lielā
savā vairumā atjaunojuši savu darbību un tie, kas ir
nodevuši savus līdzekļus kreditkonnerativos, neko
nav zaudējuši. Ja ari vēl daži kreditkooperativi nav
atjaunojuši savu darbību un nav izpildījuši savus pie-
nākumus pret noguldītājiem, tad tas ir tikai laika jau-
tājums, jo mūsu kooperācijas jautājums uz laukiem
ir pieņēmis tādu virzienu, ka mums nav ne mazāko
šaubu, ka visi kreditkooperativi atjaunos savu dar-
bību. Citādi stāv ar privātuzņēmumiem. Diemžēl,
mēs neredzam,ka visi privātuzņēmumi būtu atjauno-
juši savu darbību, tā kā ja no šiem faktiem mēs gri-
bam taisīt kādu slēdzienu, tad tas būtu tāds, ka
kooperativi ir izrādījušies vairāk dzīves spējīgi kā
privātie uzņēmumi. Kas zīmējas uz Latvijas bankas
piedzīvojumiem ar kreditkooperaciju, tad man ir jā-
saka, ka Latvijas bankai nav šobēdīgo piedzīvojumu
ar kooperāciju, kā Birkhāna kungs to domā. Mums
nav neviena tāda bēdīga piedzīvojuma. Taisni
otrādi, man jākonstatē, ka Latvijas bankas darbība
kreditkooperacija ir nepieciešamais papildinājums
pie Latvijas bankas aparāta. Latvijas banka ar savu
darbību vien nebūtu spējīga novadīt līdzekļus _tur,
kur tie ir nepieciešami, kur viņi atraisa visplašākās
sabiedrības aprindās saimniecisko uzņēmību.

Beidzot man jāaizrāda ari šeit, lai gan tas mans
kā budžeta komisijas referenta tiešais uzdevums ne-
būtu, uz tiem pārmetumiem, vai uz pārmetumu nepa-
matotību, it kā valdība resp. Latvijas banka būtu ne-
labvēlīgi izturējusies pret Latvijas tautas banku. Man
jāsaka, ka es tādu nelabvēlību nekur neesmu novē-
rojis, bet gan varu apgalvot, ka ir bijusi pret Latvi-
jas tautas banku vislabvēlīgākā izturēšanas ari no
Latvijas bankas puses. Ja Latvijas tautas bankai nav
piešķirti tik lieli krediti, kā viņa ir reflektējusi, tad
tur ir zināmi apstākļi, kuri nekādā ziņā neraksturo
Latvijas bankas labvēlību vai nelabvēlību. Pirm-
kārt, jāaizrāda, ka tautas banka ir zināmā mērā šinī
acumirkli savu lomu izspēlējusi. Tautas banka bij
nepieciešamais starpnieks starp Latvijas valdību un
kreditkooperaciju tai laikā, kad neeksistēja Latvijas
banka. Tagad šāda starpniecība nav vajadzīga, jo es
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nezinu neviena gadījuma,kad kaut kāds kreditkoope-
rativs būtu griezies pie Latvijas bankas un ka viņam
kredits būtu ticis liegts. Tā tad kreditkooperativus
nekas nekavē tieši griezties pie Latvijas bankas. Tie
2%, uz kuriem aizrādīja: kā tautas bankas pelņas
tiesu, tie galu galā krīt uz kredita pēdējo izlietotāju.
Tas, bez šaubām, kreditu sadārdzina. Tāpēc ari
Latvijas banka nevar turēties taisni pie tā ieskata,
ka visi viņas līdzekļi kreditkooperativiem novadāmi
ne tiešā ceļā, bet caur Latvijas tautas banku. Tālāk,
neskatoties uz visu to, tomēr tautas bankai piešķirti
visi tie krediti, kādus viņas bilance pielaiž. Tai ziņā
nevar taisīt izšķirību starp akciju bankām un Latvi-
jas tautas banku, kaut gan ari Latvijas tautas banka
nodibināta uz akciju pamatiem, bet starpība ir tā, ka
tur akcionāri ir kreditkooperativi un ne privātas per-
sonas. Tālāk jāsaka vēl kāds vārds par nacionālo
politiku finansielos un kredita jautājumos. Es ne-
esmu sagatavojies atbildēt uz šo jautājumu, uzska-
tīdams, ka tas ir valdības resp. finansu ministra da-
rīšana ar skaitļiem atspēkot tos pārmetumus, kādi
tikuši celti galvenā kārtā no minoritatu priekš-
stāvju puses. Ja es būtu domājis, ka man uz visiem
šiem jautājumiem būs jāatbild, tad es būtu apgādā-
jiesar attiecīgiem datiem un skaitļiem. Man tie nav
pie rokas, bet es tos varu Dubina kungam sniegt
kaut vai rīt, un janepaspēšu, tad sniegšu presē, kaut
gan tas presē vairākkārt ir jauticis aizrādīts. Un šie
skaitļi ir tādi, kuri pierāda to, ka ja mēs ņemam mi-
noritātēm izsniegto aizdevumu kopsumu procentuāli,
tad šis procents vairākkārt pārsniedz minoritatu
procentu Latvijā. (M. Dubins no vietas: „Kāpēc
tad ņemt procentuālu?") Jā, pēc kā tad lai spriež?
Ja jūs sakāt, ka minoritātes ir apietas kredita ziņā,
tad man jāsaka, ka viņām ir piešķirts vairāk, nekā
tām pienākas. Tāds ir tas faktiskais stāvoklis. Uz
ko dibina Dubina kungs savu apgalvojumu, it kā mi-
noritātēm netiek krediti atvēlēti? Varbūt uz tiem
atsevišķiem konkrētiem gadījumiem, kur dažiem mi-
noritatu priekšstāvjiem Latvijas banka kreditus ir
noraidījusi, bet es pateikšu, kas tie ir par gadīju-
miem. Mums galvenam kārtām žīdu tirgotāji ie-
sniedza pieprasījumus caur Rēzeknes vai Daugav-
pils nodaļām un kādi ir šie pieprasījumi? Tie nāk no
sīkiem tirgotājiem, ar kuriem Latvijas banka vispār
nevar operēt Tie ir tik sīki uzņēmumi, kuri pieprasa
ari visai sīkus kreditus, ka mēs uz tādām operācijām
nespējam ielaisties. Un tur mēs netaisām nekādu
izšķirību, vai tas ir žīds vai latvietis, vai latgalietis.
Tad es pateikšu vēl vienu otru iemeslu, kāpēc tiek
noraidīti krediti. _ Mums parasti ir tā, ka no pašiem
kredita piepra_sītājiem tiek izpildītas anketas un kā-
das tad nu ir tās anketas, kuras mēs dabūjām no šiem
Daugavpils un Rēzeknes žīdu uzņēmējiem? Tur ir
tā: kapitāls ir 100.000 un apgrozījums gadā 50.000
rubļu. Dubina kungs ir tais ieskatos, ka Latvijas
bankas padomē sēž neprašas, bet es domāju, ka tur
Dubina kungs gan piekritīs, ka jakādam uzņēmējam
ir 100.000 pamata kapitāla un apgrozījumu ir
50.000, tādam uzņēmumam nevar kreditus piešķirt.
Lūk, Dubina kungs, tādi ir tie gadījumi, kad tiek no-
raidīti krediti Daugavpils vai Rēzeknes žīdiem. No
ta taisīt slēdzienu, ka vispārīgi žīdu uzņēmējiem un
ari vispārīgi minoritātēm tiek liegti krediti, vēl ne-
var. Tas nesaietas ar patiesību. (M. Dubina starp-
sauciens.) Par tiem fabrikantiem es Jums, Dubina
kungs, tulīt_teikšu. Es zinu vienu ļoti lielu fabrikantu,
varbūt lielāko šimbrīžam visā Latvijā, kuram ilgāku
laiku krediti tika liegti Latvijas bankā. Bet viņš
Jums, Dubina kungs, ir laikam ari labi pazīstams un
Jus variet aprunāties ar viņu, kāpēc viņam kredits
tika liegts. Tas iemesls viņam visu laiku netika
slēpts. Viņam liedza kreditu tāpēc, ka viņš ārkār-

tīgi nekorekti izturējās savos pienākumos pret val-
dību resp. pret kredita departamentu. Tikai tad,
kad viņam bij sajūtamas šīs nepatīkamās konsekven-
ces, viņš nokārtoja savus pienākumus pret kredita
departamentu. Tagad viņam Latvijas bankā kre-
dits ir piešķirts. Lūk, kādi ir tie apstākļi, Dubina
kungs. Taisīt no tā slēdzienu, ka vispār Latvijas
banka resp. valdība, izturas nelabvēlīgi pret žīdu uz-
ņēmējiem, ir nepamatoti. Beidzot man jālūdz Sa-
eimu izdarīt dažus sīkus izlabojumus budžeta nume-
rācijā, kur ir ieviesušās kļūdas pie pārrakstīšanas.
Tas ir tekošos numuros 207.—216: tur strīpot pa-
ragrāfu numurus no 7.—15. un to vietā likt no 5-a,
tad 6.—14. Pēc būtības tas it neko negroza, bet tāds
pārlabojums ir nepieciešams vienkārši no budžeta
technikas viedokļa. Kas zīmējas uz priekšā likto
pabalstu strīpošanu kooperācijas veicināšanai 74.000
latu, tad budžeta komisijas vārdā aiz no manis šeit
aprādītiem iemesliem man ir jāizsakās pret šo strī-
pošanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Ienākuši
divi priekšlikumi, parakstīti no Šīmaņa. Pirmā no
viņiem Sīmanis lūdz IX. daļā katru vietu balsot atse-
višķi. Es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas no balsošanas? Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par priekšlikumu. Balsošanas iznākums
par priekšlikumu nodotas 14 balsis, pret to nav no-
dota neviena balss, atturējušies 57. Priekšlikums at-
raidīts. Otrā priekšlikumā Sīmanis lūdz finansu mi-
nistrijas budžeta I. daļas 1. vietas §§ balsot atsevišķi.
Tā kā pirmais priekšlikums jauir noraidīts, balsošana
par atsevišķām daļām nevar notikt un priekšlikums
atkrīt. Es likšu uz balsošanu pie IX. daļas iesniegtos
priekšlikumus. Pirmais ir iesniegts no Vesmaņa,
kurš skan:

„Valsts budžeta kārtējo izdevumu IX. daļā 3. vietā tek.
Nr.Nr. 207—216 strīpot paragrāfa numurus 6—15 un to vietā
likt 5a, 6—14."

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas no balsošanas ? Ari nav.
Priekšlikums pieņemts. Nākošais priekšlikums ie-
sniegts no Birkhāna.

Kārtējo izdevumu 195. p. § 6 (kredita departaments)..kooperācijas veicināšana 74.000 latu strīpot".

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par Birkhāna priekšlikuma pieņem-
šanu. Par Birkhāna priekšlikuma pieņemšanu no-
dotas tikai 19 balsis; nepietiekošs skaits. Priekš-
likums atkrīt. Vairāk pārlabojumu pie finansu mini-
strijas budžeta nav. Es lieku IX. daļu — finansu mi-
nistrijasbudžetu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret budžeta IX. daļas pieņemšanu. Tādu nav.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par šī budžeta pie-
ņemšanu. Balsošanas iznākums: par IX. daļas —
finansu ministrijas .budžeta pieņemšanu nodotas 50
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturēju-
šies 28. lX._ daļa — finansu ministrijas budžets pie-
ņemts. Tālāk caurskatāma XI. daļa — satiksmes
ministrija.
(Tek. Vieta § Kārtēji izdevumi. Suma
Nr. latos.

XI. dala.
I Satiksmes ministrija.

Dzelzceļi.

Galvenais direktors, viņa
kancleja, finansu direkcija,
centralstatistika un ārst-

niecības nodaļa:
260 1 Personāla algas 765.792.—
261 2 Administratīvi, saimniecības un

pārējie izdevumi .. ? -805.031.—
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.Tek. Vieta § Kartēji izdevumi. Suma
, Nr. . latos.

Materiālu apgādība.
262 4 Personāla algas 382.800.—
263 5 Administratīvi, saimniecības un

pārējie izdevumi 118.500.—
Ceļu un ēku uzturēšana un re-

monts
264 7 Personāla algas ...... 2.376.000.—
265 8 Administratīvi, saimniecības un

pārējie izdevumi . .... 4.457.347.—
Eksploatacija, telegrāfs un te-

lefons:
266 10 Personāla algas 4.827.888.—
267 11 Administratīvi, saimniecības un

pārējie izdevumi 1.130.500.—
Trakcija:

268 13 Personāla algas . ..... 2.739.500.—
269 14 Administratīvi, saimniecības un

pārējie izdevumi 12.734.300.—

Kopā par I. vietu 30.337.658.—

II Šoseju un zemesceļu valde.
270 1 Personāla algas 142.599.—
271 2 Citi pārvaldes izdevumi . . . 74.160.—
272 3 Inventāra iegādāšana . ... 17.900.—
273 4 Akmeņu un ķīlu sagatavošana . 1.000.000 —
274 5 Tekošie remonti un uzturēšana 499.287.—

Kopā par II. vietu 1.733.906.—

III Pasts, telegrāfs un telefons.
275 1 Centrālo iestāžu personāla algas 183.770 —
276 2 Centrālo iestāžu citi pārvaldes

izdevumi 29.311.
277 3 Vietējo iestāžu personālu algas 2.909.960 —
278 4 Vietējo iestāžu citi pārvaldes
„. izdevumi . ._ 319.875.—27y 5 Valsts eku uzturēšana .... 45.952.
280 6 Telegrāfa un telefona tīkla uz-
,01 turēšana 1.481.000.—
j°\ i Dažādi citi operativi izdevumi 1.571.916.—282 9 Pasta tekoša rēķina uzturēšana 36.268.—

' Kopā par III. vietu 6.578.052.—
Kopā par XI. daļu 38.649.616.—)

Vārdu neviens nevēlas? Es lieku XI. daļu uz
balsošanu. Vārduvēl lūdz referents. (Z. A. Meiero-
vics no vietas: „Ja!")

Referents J. Vesmanis: Lieku priekšā XI. daļā
I. vieta pārnest 800 jātus no § 10 (tek. Nr. 266) uz
§ 1 (tek. Nr. 260); tāpat samazināt I. vietā § 2 par
60.000 latiem un no minētās sumas 56.600 latu pār-
nest uz § 8. un 3400 latu uz § 11. Šiepārnesumi neko
negroza, viņi izdevumus nepalielina, bet ir vajadzīgi
vienīgi aiz budžeta teclmiskiem iemesliem, jo viņi ir
ieskaitīti nepareizos paragrāfos. Es lūdzu augsto
namu piekrist maniem priekšlikumiem. (Sauciens no
vietas: „Vai komisijas priekšlikums?") Jā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie sa-
tiksmes ministrijas budžeta ir iesniegti sekosi pārla-
bojumi no J. Vesmaņa kā referenta. Pirmais pār-
labojums skan:

„Valsts budžetā 1924./25. gadam XI. daļas I. vietā § 2
samazināt par 60.000 latu un no minētās sumas 56.600 latu pār-
nest uz § 8 un 3.400 latu pārnest uz § 11."

Otrsjmekšlikums no referenta J. Vesmaņa skan:
„Valsts budžetā 1924./25. gadam XI. daļā I. vietā 800 latu »

pārnest no § 10 (tek. Nr. 266) uz § 1 (tek. Nr. 260)."
Tad no Bastjāņa iesniegts priekšlikums:
„Kārtējo .izdevumu XI. daļas vietas 264. kārtības numura

7. paragrāfa sumu palielināt par 2736 latiem, pavairojot par to
pašu sumu kārtējo ienākumu kartības numuru 143."

Vai referents vēlas par šiem priekšlikumiem dot
atsauksmes.

Referents J. Vesmanis: Tā kā Bastjāņa kunga
priekšlikums nav budžeta komisijā ticis apspriests,

tad es lūgtu šo jautājumu nodot budžeta komisijas
atsauksmei un nobalsošanu par satiksmes ministri-
jas budžetu atlikt uz rītdienas sēdi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: No referenta ie-
sniegts priekšlikums atlikt nobalsošanu par iesniegto
pārlabojumu un ari par visu XI. daļu uz rītdienas sē-
di. Iebildumu nav pret šo priekšlikumu? Atlikts uz
rītdienas sēdi. Nākošā —- XII. daļa. Darba
ministrijai^. **-—««??—«

iiiniiiinimimtir"*^

(Tek. Vieta § Kārtēji izdevumi. Suma
Nr. latos.

XII. daļa.
Darba ministrija.

I Departaments.
283 1 Personāla algas 153.693.—
284 2 Citi pārvaldes izdevumi .... 29.945 —
285 3 Nekustamu īpašumu uzturēšana 12.151.—
286 4 Pensijas un pabalsti 3.426.764.—
287 5 Valsts piemaksa slimo kasēm . 1.648.600 —
288 6 Valsts ierēdņu ārstēšanas per-

sonāla algas _ 160.965.—
289 7 Valsts ierēdņu ārstēšanas opera-

tivi izdevumi 238.225.—
290 8 Valsts zīdainu un bērnu patver-

smes personāla algas . . . 67.342.—
291 9 Valsts zīdaiņu un bērnu patver-

smes operativi izdevumi . . 111.284.—
292 10 Latvijas neredzīgo institūta per-

sonāla algas ....... 41.640 —
293 11 Latvijas neredzīgo institūta ope-

rativļ izdevumi 118.472.—
294 12 Dzemdēšanas iestādes un zīdai-

ņu patversmes uzturēšana . . 59.312.—

Kopā par XII. daļu 6.068.393.—)

Vārds Kasparsonani.
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais <?x1

centrs): Deputātu kungi! _ Kad runājot par darba £"'
ministrijas budžetu mes nākam ar kritiku, kad mēs ^<Ļizsakām savu nepiekrišanu tam socialpolitikas vei-
dam, kādu pie mums piekopj, kad izsakām nepiekri- 5/1sanu tam darba ministrijas funkciju sadalījumam, ^vCr''
kādu pie mums aizstāv un cenšas paplašināt, tad nāk
un cenšas iegalvot, ka mēs esot pret socialpolitiku
vispāri. Tas ir ļoti ērts diskusijas līdzeklis, bet ne-
pa;iess un zemu kvalificējams it kā arguments. To-
mēr, neskatoties uz to, nav sagaidāms, ka uz priekšu
šo līdzekli vairs neizlietos. Atspēkot mūsu kritiku
nav bijis iespējams, jo dzīve atbalsta mūsu kritiku,
jo rnusu kritika balstās uz dzīves prasībām. Kā pa-
skaidrojumu tam, ko es teicu, es ņemšu piemēru no
rnusu saimnieciskas dzīves. Jau lāgu lāgiem aizrā-
dīts un uzsvērts, ka mūsu sociālpolitiskais status quo
daudzējāda ziņa nesaskan ar mūsu saimnieciskās
dzīves status quo. Bet to negribēja redzēt, kam tas
jāredz. Es saku, negribēja, jo pat tad, kad darba
inspektori jauniešu nodarbināšanas ziņā aizrādīja
citkartejam darba ministrim uz neciešamo nesaska-
ņu ar dzīves_ prasībam_ pat tad toreizējais darba mi-
nistrs atbildēja: neieverot! Bet dzīvi neievērot to-
mēr nevarēja. Dzīve piespieda grozīt jauniešu dar-
ba iaiku_ piespieda to saskanot ar jauniešu darba
laiku citas valstīs, lielajās kultūras valstīs. Tā pie-
spieda to darīt, lai rastos atkal iespēja mācīties ama-
tu, lai nebūtu mums amatnieki no ārzemēm jāimpor-
tē... (M. Rozentāls no vietas: „Un jāizspiež ārā no
fabrikām tie_ kas strādā!") To mēs prasījām nevis
tapec, ka mes it kā būtu pret socialpolitiku, bet tā-
pēc, ka dzīve to prasa. Ārzemēs tā to prasa tāpat
ka pie mums. Kas pret to uzstājas, tie tikai pierāda
savu ietiepību vai savu ilūziju dogmatismu. Bet ir
vel citas prasības, saimnieciskās dzīves prasības,
kas joprojāmpaliek vēl neievērotas un kur nepiecie-
šama korektora, līdzīga korektūra, revidējot attie-
cīgos noteikumus, kas nesaskan ar dzīvi. Jāmodi-
ficē darba laika likums tā, ka tas uz mūsu rūpniecību
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lai negultos smagāk, nekā citās valstīs. Jāmodificē
darba laika likums tā, ka tas ari uz darba _ņēmēju
uzliktu pienākumus pret darbu un darba devēju. Jo
augstāk tiecas 'sociālā politika, jo intensīvākam jā-
būt darbam, jo ražīgākam jābūt darbam, jo citādi lie-
lākus augstumus nesasniegs, citādi nebūs ko dot.
Te ir izdarāma korektora. Bet mēs neceram, ka dar-
ba ministrija te darīs to, kas jādara. Tad — par sli-
mo kasēm. Te kritika uzstāda diagnozi, ka slimo
kases pašas, kā tas ir izteikts, ir saslimušas. Slimo
kasēm valsts šogad, ieskaitot ārstēšanu, piemaksā
pāri par 2 miljoni latu. Bez maz tikpat maksā dalīb-
nieki kasēm un 2 reiz tik daudz maksā darba devēji.
Kopā šo kasu uzturēšana maksā šogad pie 7 miljoni
latu. Par šiem 7 miljoni latu ir nodrošināti ar algu,
ar brīvu ārstu, zālēm visos slimības un nelaimes ga-
dījumos apmēram viena astotā daļa no Latvijas ie-
dzīvotājiem. Visiem pārējiem, ari lauciniekiem, zem-
kopjiem jāpalīdz uzturēt šīs kases; bet šie palīdzē-
tāji paši nedabū šos labumus. Lai tos ari visi palī-
dzētāji paši dabūtu, būtu vajadzīga apmēram Vno
visa mūsu valsts budžeta. Te nu ir ļaudis, kas runā
par privilēģijām, par savādu demokrātismu. Bet
sevišķa vērība te jāgriež uz to, kā šos līdzekļus iz-
lieto. Slimo kasu izdodamais žurnāls „Darba tiesī-
bas" atzinies, ka kasu pārvaldes, tādas, kādas tās ir,
iznāk „dārgas un par grūtu balastu kasēm". Pati
darba ministrija atzinusi uz revīzijas datu pamata,
ka „kasu izmantotājiem izdevīgs stāvoklis". «Darba
tiesībās" kāds kases darbinieks pagājušā gada, kon-
statēdams veselu rindu faktu, atzinies, ka tāds darbs
esot, sabiedriska darba izsmiekls". Pārspriežot šo
budžetu budžeta komisijā, tagadējais darba ministrs
atzinās, ka pārvaldes izdevumi mazākam kasem_esot
ap 18% un ka „revizijas rezultāti bēdīgi", piemēram
Daugavpilī u. t t. Tie ir fakti, kurus es dzirdēju_nq
darba ministra. (V.Bastjānis no vietas: «Caurmēra
procents!") Caurmēra procentu viņš minēja 12%.
Ņemot vērā to, ko es teicu, nav nekāds brīnums, ka
tādai socialpolitikai mēs savu piekrišanu izteikt ne-
varam. Bet kur te ir meklējama vaina? Nav ne-
kāds noslēpums, ka zināmas politiskas partijasmekle
kasēs atbalstu un, dabūjušas kases savās rokās, tās
izmanto savas partijas interesēs. Tāda kārta tīri
saimnieciska rakstura aparāts te tagad uzvirzīts uz
gluži politiskām sliedēm. Nelaiķis konsuls Mantels
te savu kritiku ietvēra tādos vārdos: „No slimo ka-
su pārvaldes darba devēji nobīdītajai gan viņi tam
maksā. Kases sagrābuši nevis strādnieki, bet poli-
tiķi." Tā tas tiešām ari ir. Valstij un darba devē-
jiem slimo kasu likums uzliek maksājumus, bet ne-
dod viņiem tiesību līdzi runāt pie šo milzīgo līdzekļu
izlietošanas. Tā tas, protama lieta, nevar uz priekšu
palikt. Tai ziņā mēs laikam gan taču visi būsim vie-
nis pratis, izņemot, protams tos, kuriem pašreizēja
situācija ir ļoti pa prātam. Te cits neatliek: slimo
kases ir pārorganizējamas. Mūsu rūpniecība — tikai
ar bezgalīgām pūlēm tā attīstās — tomēr viņa kopa
ar tirdzniecību grib uz sevi uzņemties ari to nastu,
kas te -gulstas uz valsti. Tik vien likums par slimo
kasēm ir pamatīgi jārevidē, piešķirot noteikšanu ie-
maksātajiem samērā ar iemaksu apmēru. To darīt
ir valdības, ir darba ministrijas uzdevums; to darīt
ir valdības, darba ministrijas pienākums. Bet vai
to darīs? Vēl nav ne mazāko simptomu šinī virziena,
lai gan slimo kasu reorganizācija jau ilgāku laiku ir
uz dienas kārtības. Darba ministrijai galvenā kārtā
rūp izplesties plašumā, pa daļai atkarojot iestādes
citiem resoriem un pievienojot tās sev. Visbeidza-
mā laikā šī darba ministrijas tieksme izplesties pla-
šumā ir pieņēmusi ļoti plašus apmērus. Savas sa-
tversmes projektā darba ministrija, reizē sevi pār-
dēvējoties, tagad grib uzņemties nevien medicīnisko

pārraudzību par slimo kasēm un valsts darbinieku
ārstēšanu, bet darba ministrija grib uzņemties pār-
zināt ari valsts slimnīcas, sanatorijas, leprozorijas.
Darba ministrija grib pārzināt aptiekas. Darba rņi-
nistrija grib vest cīņu ar tuberkulozi un venēriskam
slimībām. (Sauciens pa kreisi: „Vai ta ir slikta lie-
ta?") Loti laba lieta, bet vai tas darba ministrijai
jādara? Lai. man te būtu atļauts aizrādīt uz Somiju.
Somijā atrodas izglītības ministrijas pārziņa visas
neredzīgo skolas, kurlmēmo skolas_ mazgadejo ko-
lonijas un visas bērnu aizsargu iestādes. Pie mums
uz visu to pretendē darba ministrija. Somija pie
iekšlietu ministrijas atrodas visas valsts ārstniecības
iestādes un vispārējā tautas veselības kopšana. Pie
mums uz visu to pretendē darba ministrija. (Sau-
cieni pa kreisi: «Pareizi!") Somija visi publiskie
darbi ir koncentrēti «satiksmes un publisko darbu
ministrijā"; tā ir tur viena pati ministrija, jo sa-
tiksmes ministrijai tādus darbus ir parocīgāki un
lietderīgāki organizēt. Mēs vēlamies, lai darba mi-
nistriju likvidējot, ari pie mums pārkārtotu šīs funk-
cijas tādā kārtā. Mēs vēlamies, lai ņemtu vērā dzī-
ves prasības un izdarītu attiecīgas korektūras. Bet
mēs nesagaidām un neceram, ka darba ministrija to
gribēs un to darīs. Tāpēc mēs balsošanā nevaram
dāvāt viņai uzticības votumu. (P. Kalniņš no vie-
tas: «To jau mēs zinām!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautasV^,

vietnieki! Katru gadu pie darba ministrijas budže-^ (
ta apspriešanas nāk no labā spārna Kasparsona
kungs un notura savu parasto kapa runu Latvijas
strādnieku slimo kasēm. Arvien viņš nak aratkar-ļ
totu priekšlikumu likvidēt darba ministriju, pec viņa-1
domām viskaitīgāko iestādi mūsu valstī. Vienu mes
varam prasīt un lūgt no strādnieku slimo kasu preti-
niekiem, lai viņi, runājot pardarba ministriju un sli-
mo kasēm daudz maz pieturētos pie patiesības prin-
cipiem, lai neoperētu ar tādiem datiem, kuriemnav
nekāda pamata. Tā Kasparsona kungs piemēram
teica, ka slimo kases neracionalj_ strādājot, jo viņu
pārvaldes izdevumi sniedzoties pāri 30%. Lai man
ir atļauts šo apgalvojumu apgāzt kā nepamatotu. Es
varētu pievest veselu rindu slimo kases, kuras tieši
atrodas strādnieku pārvaldīšanā un kuras ir vislie-
lākās Latvijā, tur pārvaldes izdevumi nepārsniedz
9%. Tikai nedaudzās, kādās 2 jeb 3 slimo kases,
kuru priekšgalā sēd kungi no Kasparsona partijas,
tur gan pārvaldes izdevumi ir sniegušies līdz 30%.
Ja Kasparsona kungs šodien atkal uzvilka savu veco
dziesmu par slimo kasu likvidēšanu, par visa apdro-
šināšanas likuma sagraušanu, par visu apdrošinā-
šanas iestāžu likvidēšanu, tad, bez šaubām, mēs va-
ram atbildēt tikai vienu, ka tādus darbiniekus, ka
Kasparsona kungs un viņa domu biedrus no rūpnieku
un amatnieku savienības slimo kasēs nevar laist
iekšā! To jau Kasparsona kungs ari savā šīs dienas
runā pierādīja. Ko viņš grib no slimo kasēm? Viņš
grib tās sagraut Vai var laist slimo kasu pārvaldē
tādus cilvēkus un tādas prupas, kas nāk ar nolūku ne-
vis šo iestādi celt, bet to graut? Tāpēc ir dabīgi, ja
rūpnieki caur Kasparsona kunga muti nāk še un pra-

. sa, lai pielaiž viņu priekšstāvjus slimo kasēs, ka
strādnieku partija, kā vienīgā strādniecības aizstā-
ve, nevar to pielaist un ar visiem spēkiem, ar visu
savu iespaidu uzstājas pret to. Jūs arvienu atsauca-
ties uz Somiju. Somijas valsts budžetā neesot tik
lieli izdevumi strādniecības apdrošināšanai kā Lat-
vijā. Bet Kasparsona kungs taču labi zin, ka nevar
salīdzināt Somijas strādniecību ar Latvijas strād-
niecību. Jūs labi zināt, ka Somijas strādniecības
fiziskā labklājība, nemaz nerunājot par garīgo, ir
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daudz augstāka nekā Latvijā. Tāpat jūs zināt, ka
Somija nav tāda valsts, kas vairākus gadus atra-
dusies kara apstākļos, ka Somija nav izpostīta un ka
Somijas strādniecības veselības stāvoklis nav bojāts
no pasaules kara apstākļiem. Tāpēc salīdzināt šinī
ziņā Somiju ar Latviju var tikai tas, kuršar kailam
nepatiesībām un sagrozītiem faktiem vispār grib uz-
stāties pret strādnieku apdrošināšanu. Man liekas,
ka Kasparsona kungs šodien ar savu uzstāšanos at-
kal pierādīja tikai to, ka viņš nav vairs tas Kaspar-
sons, kas viņš kādreiz ir_ bijis. Viņš šodien sava, tā
sakot, mūža beigu dienā ar visu krūti uzstājas un
grib sagraut to, ko viņš savā jaunībā, sava mūža gai-
šākajā daļā ir cēlis un jiarko pats cīnījies. Tas ir tas
bēdīgākais un traģiskākais no visas viņa runas.
(A. Veckalns no vietas: «Vecuma nespēks!") Pie
darba ministrijas mums, kā strādniecības priekš-
stāvjiem, ari ir savi iebildumi, savas prasības, bet
pavisam citādos darbos, nekā iebildumi no laba
spārna. Mēs darba ministrijas uzdevumu novēr-
tējam pavisam citādi. Ja visā mūsu valsts budžeta
ir kaut kādas sumas, kaut kādi līdzekļi tieši strād-
niecības vajadzībām, tad tas ir tikai darba ministri-
jas budžetā. Un tāpēc tie nelielie līdzekļi, kas tiek
iztērēti priekš strādnieku apdrošināšanas, tas ir vie-
nīgais, ko Latvijas valsts upurē strādnieku vajadzī-
bām. Tāpēc ari pie šī budžetamums ir nopietni no-
rādījumi un iebildumi un tie būtu apmēram sekošas
dabas: vispirms darba ministrijas pirmais uzde-
vums ir rūpēties par darba aizsardzību, otrs darba
ministrijas uzdevums ir gādāt, lai strādnieku apdro-
šināšana tiktu pēc iespējas nevis sašaurināta, bet pa-
plašināta. Tie būtu divi darba ministrijas darbības
pamatprincipi: darba aizsardzība un sociāla apdro-
šināšana. Tāpēc atļaujat man drusku pakavēties pie
tā, kā darba ministrija veic šos svarīgos uz_devu-
mus. Pirmais svarīgākais iebildums, kas nak no
organizēto strādnieku aprindām, no arodbiedrībām
un arodu biedrību darbiniekiem ir jautājums par dar-
ba inspekciju. Mūsu darba inspekcija patiešam ne-
stāv savu uzdevumu augstumos. Vispirms darba
inspekcijas tiešais uzdevums būtu raudzīties._ lai pa-
stāvošie likumi, kuri daudz maz aizsarga strādnieku
intereses, kuri daudz maz nodrošina strādnieku dar-
ba tiesības, tiktu ari dzīvē izvesti un vispirms, lai
tikto izvests likums par darba laiku un visas strād-
nieku aizsardzības normas, kas likuma paredzētas,
lai tās nepaliktu tikai uz papira, lai nepaliktu par
saucēja balsi tuksnesī. Bet ko mes redzam? Ja
mēs paskatāmies mūsu rūpniecībā_ un salīdzinām to
darba dienas stundu skaitu, ko strādnieki strada, tad
redzam, ka 8 stundu darba laiks vairs nepastāv
Latvijā, jo darba laika likums _tiek_ pārkāpts. Vis-
pirms tas ir novērojams privātas rūpniecības iestā-
dēs un ja vēl daudz maz viena otra lielāka rūpniecī-
bas iestādē 8 stundu darba Jaiku ievēro, tad mazā-
kās, un it sevišķi valsts uzņēmumos jau sen šo nor-
mu neievēro. Gandrīz nav neviena lielāka valsts
uzņēmuma, kur caur virsstundām, caur akorda dar-
bu nebūtu darba laiks pārkāpts un tadeji darba laika
likums novests līdz nullei. Daudzas vietas strada
9. 10 un pat 11 stundas dienā. Kā piemēru varētu
pievest vienu no mūsu lielākiem valsts uzņēmumiem
un tie ir dzelzceļi. Es jau pagājušo gadu pie sa-
tiksmes ministrijas un darba ministrijas_ budžetiem
aizrādīju, ka taisni dzelzceļu saimniecība visvairāk
tiek grēkots pret strādnieku aizsardzības likumiem
un te ir tā kļūda, ka darba inspekcija.! nav padoti
valsts uzņēmumi. Tas pats attiecināms ari uz
tā saucamiem autonomiem valsts uzņēmumiem.
Es pagājušo reizi aizrādīju, ka dažas katego-
rijas satiksmes ministrijas darbinieku, gan
darbnīcās tieši, gan kustības darbinieki, tiek nodar-
bināti ilgāku laiku, nekā darba laika likums to paredz

un tas tāpēc, ka šie darbinieki nav padoti vispārējam
darba laika likumam, kā to aizrādīja satiksmes mi-
nistrs un ka tāpēc vispārējā darba laika likuma nor-
mas nevar piemērot šinī resorā. Tagad turpretim
stāvoklis ir citāds un tagad nevar teikt, ka satiksmes
līdzekļu darbinieki nav padoti nekādam darba laika
likumam. Satiksmes resora darbiniekiem ir savs
darba laika likums un varēto prasīt, lai vismaz tiktu
piemērotas tās normas un tas darba laiks, kas pare-
dzēts šinī diezgan kroplajā, nepilnīgā likumā, kurš
pastāv priekš satiksmes resora darbiniekiem jau la-
bu laiku. Bet ko mēs redzam? Likums gan pastāv
vairāk kā gadu, bet dzīvē netiek piemērots. Es pie-
vedīšu tikai mazu izrakstu no. dzelzceļu mašīnista
dienas grāmatas, no kuras redzams, cik stundas viņš
strādājis katru dienu. Viņš strādājis: 8. aprilī 19
stundas, 11. aprilī 20 stundas 30 minūtes, 12. aprilī
21 stundu 45 minūtes, 14. aprilī 19 stundas 30 minūtes,
16. aprilī 11 stundas, 17. aprilī 18 stundas 30 minū-
tes, 23. aprilī 24 stundas, kad izteicis protestu, par
ko ticis sodīts, 7. maijā 24 stundas, 13 maijā 14 stun-
das, 15. maijā 16 stundas, 17.maijā 19 stundas u. t. t,
caurmērā darba laiks viņam ir bijis tā tad tuvu
pie 19—20 stundām dienā. Un tāpēc nav brīnums,
ka pie tādiem apstākļiem notiek dzelzceļu katastro-
fas vienkārši tāpēc, ka lokomotīves vadītājs nav _z-
gulējies un viņš guļ braucot. Šoreiz nu gan varētu
prasīt, lai darba aizsardzības iestāde, kāda ir darba
ministrija, izdarītu vajadzīgo spiedienu uz tiemvalsts
resoriem, kuri netur par vajadzīgu pildīt pastāvošos
darba aizsardzības likumus. Ņemsim tālāk privatrūp-
niecību, tur tā pati aina. galvenā kārtā ar akorda
darbu un virsstundu palīdzību darba laiku apiet un
sistemātiski pagarina. Bet ja tā ir ar darba laiku,
tad varbūt algas ziņā stāv labāki? Un te man atkal
jāaizrāda, ka neskatoties uz darba laika pagarinā-
šanu, darba algas strādniekiem nevis kāpj. bet krīt.
Ir vesela rinda privātas iestādes, kur strādnieki ne-
izpelna vēl to minimumu, kurš ir atsvabināts no sli-
mo kasu iemaksas. Es jau uzskaitīju veselu rindu
uzņēmumu, kur strādnieces — sievietes pelna vel
līdz 45 rubli dienā pie 9—10 stundām darba laika.
Tas ir novērojams veselā rindā rūpniecības uzņēmu-
mu, sevišķi sērkociņu <-"""''ecībā. Sērkociņu fabri-
kās ir pēc pagājušā gada aroda biedrību statistikas
vesela rinda uzņēmumu, kur strādnieces izpelna zem
50 rubli dienā pie 9 stundu darba laika. Mācekles,
kuras veselu gadu nostrādājušas, nopelna līdz 50
rubli nedēlā un tas ir panākts ar akorda darba palī-
dzību. Kā lai iztiek strādniece ar 50 rubli dienā? Bet
kā tad nu stāv ar vīriešu darba algu. Ir jāsaka, ka
ari te caurmērā alga nenārsniedz 100 rublu dienā.
Tikai dažos rūpniecības uzņēmumos caurmēra dar-
ba algas sasniegušas 120 rubļu. Un tikai nedaudzie
sezonas strādnieki, kā būvamatnieki un transport-
strādnieki izpelna lielākas algas. Pie šīm zemām
algām mēs novērojam vienu parādību, kura sevišķi
nagājušā gadā pieņēma ārkārtīgi plašus apmērus.
Tā ir sistemātiska strādnieku algas ievilkšana, siste-
mātiska strādnieku algas neizmaksāšana no rūpnie-
kiem. Bija vesela rinda uzņēmumu, sevišķi stikla
rūpniecībā, kuri likvidējās aiz dažādiem neizdevī-
giem apstākļiem. ņāH-'-auca darbu un neizmaksāja
strādniekiem darba algas. Te bija tā lielā traģēdija,
ka strādnieki skatījās uz darba ministriju, uz dar-
ba inspekciju kā uz iestādi. pie_ kuras vajadzētu
griezties, kura varētu izdarīt zināmu spiedienu uz
darba devējiem, lai samaksātu strādniekiem vismaz
nopelnīto darba algu. Tomēr darba inspekcija izrā-
dījās nespējīga te ko darīt. Strādniekiem atlikās vie-
nīgi griezties pie tiesu iestādēm. Bija nat tādi gadī-
jumi, kur tiesu iestādes, neskatoties uz to, ka likuma
burts skaidri, gaiši un nepārprotami nosaka, kādā
gadījumā strādnieks uz darba laika likuma pamata
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atalgojumu no darba devēja saņem, neskatoties uz to,
tiesu iestādes bija taisījušas pretēju lēmumu un
pateicoties tam, ka pārsūdzības suma augstākā tiesu
instancē noteikta līdz zināmai normai, nebija strād-
niekiem iespējams iet tālāk ar savām prasībām aug-
stākā instancē. Viņas pa lielākai daļai beidzās ap-
gabaltiesā un strādnieku prasības tika noraidītas.
Ta tagad Latvijas arodbiedrību centralbirojs ved ve-
selu rindu procesu, kur vienā uzņēmumā nav izmak-
sātas vispirms nopelnītās darba algas, nav samak-
sāts uzteikšanas termiņš, nerunājot nemaz par neiz-
lietoto atvaļinājuma laiku. Un daudzos gadījumos,
piemēram Liepājas apgabaltiesa, ir atcēlusi miertie-
sas lēmumu un tā kā šīs sūdzību sumas grozās līdz
5000 rubļiem, tad strādnieks tālākās instancēs nevar
iet un viņam pret paša gribu jāatsakās un jāziedo
rūpniekam sava darba _alga. _ Pēc tās statistikas, kā-
da man ir pie rokas, tada kārtā strādnieki ir zaudē-jušituvu pie miljona rubļu un vēl tagad viens lielsrūp-
niecības uzņēmums ar bijušo finansu ministra kungu
priekšgala ir pārtraucis savus darbus un palicis
strādniekiem parādā tuvu piek miljona rubļu; bet tā
ka visas šīs rūpniecības iestādes mašinas ir ieķīlātas
Latvijas banka un ta kā pēc likuma pirmā tiesība pie-
der valstij, tad strādnieki nevar klāt tikt un laikam
ari šinī_ gadījuma viņiem no savas izpelnītās darba
algas nāksies atteikties. Tā tad nevis rūpnieki zie-
do strādniekiem, bet Latvijas strādnieki ir spiesti no
sava bada algas ziedot rūpniekiem. (Saucieni pa krei-
si: «Pareizi!") Ne labāki ir valsts iestādēs. Un jā-
saka pat, ka valsts iestādes šinī ziņā ir vissliktākā
stāvoklī un te man atkal jāgriežaspret satiksmes mi-
nistriju. Šis resors laikam ir spraudis par savu mēr-
ķi sistemātisku algu nospiešanu; ne tikai gadījuma
st_radniekiem _ ne tikai _ dienas strādniekiem, bet ari
kārtējiem mēneša strādniekiem, pat tādiem, kuri
strada gadiem ilgi, algas tiek nosistas. Es te varētu
pievest vienu diezgan lielu valsts uzņēmumu, t i.
pasta-telegrafa virsvaldes darbnīcas. Te darba al-
gas^ ir patiešam tik zemas, ka ir jāpabrīnās, kā var
strādnieks pie tik zemas algas uzturēt savus fiziskos
speķus tik tāļu, ka viņš būtu spējīgs ko ražot un vis-
pār kādu darbu izpildīt. Tā piemēram sievietes pie
grūta, diezgan nogurdinoša darba izpelna 60 līdz 70
rubļu diena. Turpat vīrietis ari pie grūta un atbildī-
ga darba izpelna ne vairāk kā 90 rubļu dienā un tas
pārsteidzošākais pie visa tā ir tas, ka pie vienāda
darba, pie vienādi smaga un atbildīga darba sievie-
tes alga ir nolikta uz pusi zemāka nekā vīrieša alga.
Kapiemeru es pievedīšu vienu nodaļu pie koku ap-
strādāšanas mašinām. Vienā galā mašīnai stāv sie-
viete, otra vīrietis. Vīrietis laiž koku mašinā, sie-
vete to izvelk. Vīrietis izpelna 140 rubļu, zemākais
120rubļu dienā, sieviete 70 rubļu. Darbs ir viens un
tas pats. Darba kvalitāte, kvantitāte ir viena un tā
pati. Man liekas, ka ja nu satiksmes ministrija uz to
neskatās, tad taču darba ministrijas pienākums būtu
raudzīties uz to, lai vismaz valsts iestādē, valsts uz-
ņēmumos nebūtu bijusi tik nepareiza, tik netaisnīga
darba atalgošana. To mēs no darba ministrijas va-
rētu prasīt un kārtīgi pareizi nostādīta darba inspek-
cija varētu šinī ziņā daudz ko darīt. Nu saprotams,
ka ne labāki stāv ar citiem darba aizsardzības jau-
ta jumiem,_ kas ir sakarā ar mūsu darba laika likumu.
Bez šaubām, ja jau neievēro darba laiku, ja darba al-
gu ziņatik liela netaisnība tiek pielaista, tad sapro-
tams vel vairāk tiek grēkots pie uzteikšanas. Bez
tiesu iestāžu iejaukšanās tikai retos gadījumos darba
devējs izmaksa strādniekiem likumā paredzēto 2 ne-
dēļu uzteikšanas termiņu, vēl retākos gadījumos neiz-
lietoto atvaļinājuma laiku. Arodbiedrību statistika rā-
da, ka vismaz 75% no darba devējiem neievēro šos
svarīgos priekš strādniekiem noteikumus un izsnie-

dzot aprēķinu nerēķinās ne ar kādām normām, ne ar
kādu uzteikšanu. Te nu jāsaka, ka mūsu darba in-
spekcija ari šinī jautājumā ir izrādījusies ārkārtīgi
partejiska. Daudzos gadījumos darba inspektori at-
teicas iemaisītiem darba konfliktos. Ir pat tāda inte-
resanta parādība, ka ir zināmi rūpnieki, pret kuriem
daži no mūsu darba inspektoriem izturas sevišķi lab-
vēlīgi, un kad strādnieki uzaicina tos uz darba kon-
fliktu nokārtošanu, tie tura par pirmo un galveno uz-
devumu iztaisīt mazu viziti pie fabrikas īpašnieka.
Tikai pēc tam viņi iet darba telpās uzsākt sarunas
ar strādniekiem. Tā piemēram Rīgas Kuzņecova
fabrikas strādnieki griezās vienā darba konflikta ga-
dījuma pie attiecīgā sava rajona darba inspektora.
Šis _kungs nemaz neturēja par vajadzīgu uzklausīt
strādnieku sūdzības, bet par visiem jautājumiem in-
formējās pie fabrikas īpašnieka. Tādi gadījumi daudz
nak priekšā. Bez šaubām, viņi mazina strādnieku
uzticību pret darba inspekciju. Tādas parādības ne-
drīkst atkārtoties. Mēs ceram, ka tagadējais darba
ministrs stingri raudzīsies uz to, lai darba inspektori
patiešamieturētu to neitralitāti,kādu no viņiem strād-
nieki var prasīt. Bet ir_ vēl viens liels robs mūsu
darba inspekcijas darbībā. Tas ir jautājums par sa-
nitari-higieniskiem apstākļiem rūpniecības iestādēs.
Te jau mans frakcijas biedrs Pauls Kalniņš pie finan-
su ministrijas budžeta aizrādīja, ka šinī ziņā Latvijas
dažādie uzņēmumi stāv zem katras kritikas. Ka tas
ta, par to liecina ari kāds raksts aizvakardienas
«Latvja" numurā,_kurš varbūt aiz pārskatīšanās ir
iesprucis šinī avīzē, jo viņa aizvien pūš rūpnieku tau-
rē. Šis raksts, pēc manām domām, runā ļoti parei-
zu valodu par tiem antisanitariem apstākļiem, kādi
valda»-Jelgavas lielākā fabrikā, tā saucamā, Hoffa li-
nu vērptuvē. Tur teikts, ka šinī linu vērptuvē esot
tik antisanitari apstākļi, ka patiešām neesot iespē-
jams cilvēkam strādāt. Neesot ventilācijas, neesot
ne mazāko aizsardzības līdzekļu, un strādnieki pie
šādiem apstākļiem ārkārtīgi daudz slimojot. Ja šo-
dien te nāca Kasparsona kungs un atkārtoja savu
gadskārtējo jeremiadi par to, ka slimo kases prasot
daudz līdzekļu, tad viņam vajadzēja gan paņemt aiz-
vakardienas «Latvja" numuru; tur viņš varētu smel-
ties mazu gudrību un dabūt atbildi uz to, kāpēc mūsu
strādnieku veselība ir uz tik zema līmeņa: vienkārši
tāpēc, ka Latvijas rūpnieki netur par vajadzīgu ie-
vērot visprimitīvākos sanitari-higieniskos noteiku-
mus rūpniecības uzņēmumos. Piemēram, Rīgā ir
vairākas čugunlietuves. Starp tām var minēt ari
vienu solīdu iestādi — saucās tā par «Metālistu" —
kurā ari kā darba tā sanitārie apstākļi patiešām ir
neciešami. Par to dabūja pārliecināties ari daži Saei-
mas deputātu kungi, kuri šo iestādi apmeklēja. Otrs
piemērs — Liepājas sērkociņu rūpniecība. Liepājā
ir diezgan liela sērkociņu fabrika «Vulkāns". Tā no-
darbina ap 500 strādniekus, bet sanitari-higieniskie
apstākļi viņā ir pilnīgi neciešami. Nav ne mazāko
aizsardzības līdzekļu, ne mazākās ventilācijas, nav
dzeramā ūdens, nav izvesta neviena pat primitīvākā
higiēniskā prasība, lai strādnieks varētu vajadzības
gadījumā vai nu slāpes dzesēt, vai pirms ēšanas ro-
kas nomazgāt, nekas tamlīdzīgs nav. Ja griežas pie
darba inspektoriem, tad tie atbild: «mēs varam tikai
aizrādīt, bet pārējais nav mūsu kompetencē. Tas
piekrīt rūpniecības departamentam". Griezties pie
rūpniecības departamenta, nozīmē, griezties labāk
pie paša fabrikas īpašnieka. Es varu aizrādīt uz vienu
gadījumu. Liepājas sērkociņu fabrikā ir stāvējusi
neapsegta bedre pie kādas mašinas, kur no mašinas
saplūdis vārošs ūdens. Strādnieki vairākas reizes
to aizrādījuši fabrikas īpašniekam, lai tiktu uztaisīts
vāks jeb sega, jo strādnieki, strādājot pie sliktas ap-
gaismošanas, varētu iekrist un noplaucēties. Fabri-
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kas īpašnieks šādam aizrādījumam nav piegriezis vē-
rību, līdz nāca nelaimes gadījums, kur viens strād-
nieks iekrita, bedrē un noplaucējās. Saprotama lieta
pēc tam otrā dienā ir parādījies aizsargs un trešā die-
nā ieradās darba inspektors, kurš sastādīja protokolu,
kur_ bija teikts ka aizsardzības līdzekļi ir bijuši, bet
strādnieks pats aiz neuzmanības esot iekļuvis šai
bedrē. (Starpsauciens pa kreisi: «Tīšām!". ) Sa-
protams, šo gadījumu izlieto Latvijas strādnieku ap-
drošināšanas pret strādnieku nelaimes gadījumiem
biedrība, lai darba invalidam nemaksātu neko. Ne
labāki apstākļi valda ari valsts iestādēs. Ņemsim
kauču to pašu satiksmes ministriju, par piemēru es
varu pievest dzelzceļu darbnīcas Liepājā. Līaz pat
pagājušam gadam tur valdīja tādi antisanitari ap-
stākļi, ka_ patiešām būtu jābrīnās, ka var strādnieks
strādāt šādos apstākļos, kur ir izsisti logi, pastāvīgi
ir caurvējš. Ja nu uz strādnieku aizrādījuma tika logi
aiztaisīti ciet, tad atkal nebija ventilācijas. Ja atkal
uz to aizrādīja, tad viņiem vienkārši pasacīja, ja jūs
gribat ventilāciju, tad aizsistos logus nevajadzēja
taisīt ciet, jo citādi ventilācija nav iespējama. Bija
ilgāku laiku jāstrādā putekļos un dūmos. Citas izejas
nebija, ka strādnieki bija spiesti ķerties pie ultima-
tuma uzstādīšanas un ar vienas dienas streika palī-
dzību radās ventilācija un visas strādnieku prasības
24 stundu laikā tika izpildītas. Un jāsaka, ka tagad,
kad dzelzceļu strādnieki ir labi noorganizējušies savā
arodbiedrībā, darba apstākļi uzlabojušies tā, ka vi-
ņiem darba inspekcija vairs nav vajadzīga, viņa savus
uzdevumus ari vismazāk veic. Tikpat nelabi apstākļi
ir otrā satiksmes ministrijas iestādē, pasta-telegrafa
Rīgas kantori. Jau Birkhāna kungs aizrādīja uz to,
ka šinī iestādē viss nav kārtībā, ka pakas neizsniedzot
laikā, es par to nerunāšu. Man jāaizrāda, ka šinī
nodaļā ir tādi antisanitari apstākļi, ka darbinieki 24
stundu laikā aiziet uz slimnīcu. Nepietiekoša apgai-
smošana, absolūti bez kādas ventilācijas, pastāvīgi
putekļi — tie ir apstākļi, kādos jāstrādā un neskato-
ties uz, visam prasībām, neskatoties uz ultimativām
prasībām satiksmes ministrijā valda olimpisks miers,
neesot nekas vajadzīgs. Ministra kungs pats esot
izgājis reiz cauri, bet cik dzird, esot atradis, ka ap-
stākļi esot tādi, ka vēl strādāt varot. Bet vēl šovakar
šīs nodaļas darbinieki spriež, vai atkal streikot par
prasību neizpildīšanu vai citādi reaģēt uz to, lai būtu
pietiekoša apgaismošana un lai būtu ievilkta ventilā-
cija. Man šķiet, ka tā skatīties uz valsts iestāžu dar-
binieku veselību nav tikai nolaidība, bet ir jau nozie-
dzība _ Betja nu viens darbinieks saslimst, viņam
maksa ārstēšanos tikai 12 nedēļas, bet pēc tam iz-
sviež uz ielas. Tiešām par satiksmes resoru jārūpē-
jasdarba inspekcijai, jāgriež .vairāk vērības uz šiem
ārkārtīgi nenormāliem antisanitariem apstākļiem. Ir
vel_ viena rūpniecības nozare Latvijā, kur ļoti pret
strādnieku veselību tiek grēkots. Tās ir mūsu stiklu
rūpniecības iestādēs. Taisni stiklu rūpniecībā vis-
vairāk butu jārūpējas par strādnieku veselību, par
darba aizsardzības likumu, vismazāk darba inspek-
cija še par toriīpējas. Tagad Latvijā ir nodarbināti
šinī rūpniecībā vairāki simti, tuvu pie 2000 strādnie-
ku. Ja_ kāda lielāka uzņēmumā strādā jau tuvu pie
500 strādnieku, tad tādā uzņēmumā taču varētu pra-
sīt, lai butu daudz maz sanitāri apstākļi, tā kā strād-
nieki nesmaktu nost aiz ventilācijas trūkuma. Paš-
laik Latvija reprezentēsiesstarptautiskā darba kon-
ference, kur dļenas kartība ir jautājums par to, kā
nodrošināt strādnieku stāvokli stikla rūpniecībā un
tur be_z šaubāmLatvijas arodbiedrības priekšstāvjiem
bus jāteic un jāpaceļ sava balss par tiem ārkārtīgi
nenormāliem antisanitarajiem un antihigieniskajiem
apstākļiem, kādi valda stikla rūpniecībā. Ja privat-
rupniecībā darba inspekcija izrāda tik maz rosības

un tik maz iniciatives, tad attiecībā uz valsts iestā-
dēm ir vēl ļaunāki un darba ministrijai ir sava at-
runāšanas. Arvienu darba inspekcijas vecākais in-
spektors, jeb attiecīgās nodaļas vadītājs pasaka aro-
da biedrības priekšstāvim: «mēs tur neko nevaram
darīt, valsts iestāžu strādnieki un darbinieki nav »
mums padoti, tur mūsu varas robežas beidzas un tur
mes neko darīt nevaram. Gādājiet jūs Saeimā, lai
darba inspekcijas tiesības tiktu paplašinātas, tad mēs
rūpēsimies par to, lai darba inspektors varētu ieskatī-
ties, kas notiek valsts iestādēs un uzņēmumos."
Tamdēļ ir nepieciešami normas un tos likumus, ar
kādiem darba inspektori ķertos pie privātuzņēmumu
strādnieku tiesību aizsargāšanas, lai tie tiktu attie-
cināti ari uz valsts iestādēm,-lai tiktu darba inspek-
cijai padoti visi valsts uzņēmumi un inspektoru tie-
sības paplašinātas. Tāpēc ir nepieciešami izdot liku-
mu par darba inspekciju. Bet tāda likuma nav. Dar-
ba inspekcijas tiesības un pienākumi nav nosprausti
un tāpēc ir nepieciešami šos jautājumus noregulēt un
ievadīt darba inspekcijas darbību likumīgās sliedēs.
Tapec attiecībā uz darba inspekciju man būtu priekš-
likums uzdot valdībai 2 mēnešu laikā izstrādāt un
iesniegt Saeimai likumprojektu par darba inspekciju,
saskaņa ar 5. starptautiskā darba konferencē pie-
ņemto konvenciju. Attiecībā uz slimo kasu darbību
un valsts darbinieka nodrošināšanu, man būtu vēl
dažas piezīmes. _ Nav nekāds noslēpums, ka tagad
slimo kasu laukā ir radušās divas frontes: privāto
rūpniecības iestāžu strādnieku nodrošināšana . un
valsts ierēdņu nodrošināšana. Ir liela starpība starp
to, vai viens darbinieks saņem pabalstu no slimo ka-
ses vai viņš padots tam apdrošināšanas stāvoklim,
kādu rada slimo kases, jeb viņš padots tā saucamam
civildienesta likumam. Te jāsaka, ka valsts ierēdņu
apdrošināšana ir ārkārtīgi nepilnīga. Neviens valsts
ierēdnis, vai viņš būtu augstākas vai zemākas kate-
gorijas, nevar apmierināties ar tagadējo stāvokli.
Vispirms tie darbinieki, vai viņi valsts vai privātā
iestade_ kuri apdrošināti slimo kasēs, var ārstēties
26 nedēļu laikā. _ Turpretim valsts ierēdņi, kuri nav
padoti slimo kasēm, kuri tā tad var izlietot tikai tās
normas, kādas viņiem piešķir pastāvošie noteikumi,
tie var izlietot tikai 12 nedēļas, pie kam viņi saņem
pirmos divus mēnešus pilnu algu, otrus divus pus-
algu un pec tam, ja viņa veselības stāvoklis tāds, kas
neatļauj viņam strādāt, tad viņu atlaiž. Bez šaubām,
tas stāvoklis jāizbeidz un šinī ziņā valsts iestāžu dar-
binieki — valsts ierēdņi jāpielīdzina pārējiem slimo
kases apdrošinātiem strādniekiem un darbiniekiem.
Bez tam attiecībā uz pašu ārstēšanās veidu jāsaka,
ka valsts ierēdņiem tagad lietot ārstu un zāles gan-
drīz neeispejams. Piemēram, darba ministrijas ve-
selības nodaļa radījusi tādus noteikumus, ka tikt pie
speciālista ārsta valsts ierēdnis nevar. Ja viņš grib
tikt pie labāka speciālista, tad jāgaida vesela nedēļa.
Ir bijuši gadījumi, kur valsts ierēdnis saslimst ļoti
akūti, kur ārsta palīdzību vajaga nevis 24 stundās,
bet otra, trešastundā, bet viņam izdod zīmi uz vi-
zīti pec 7 dienāmun tikai 8. dienā viņš, grūti slims,
var griezties pie ārsta. Saprotams, ka septiņu dienu
laika cilvēks ne tikai vienu reizi, bet septiņas rei-
zes var nomirtun tāpēc ārsta palīdzība viņam ar-
vien nak par veļu. Tāds pat stāvoklis ir ari tiem
valsts_ darbiniekiem — slimniekiem, kuri slimo ar
vienkaršam slimībām, piemēram ar zobu kaiti. Zobu
ārsti valsts ambulancē ir tā apkrauti ar darbiem,
ka viņi nepaspēj savus pacientus kārtīgi izārstēt. Tā-
pēc tie ierēdņi, kuri daudz maz var segt ārsta izde-
vumus, negriežas pie valsts ārstiem un šo ārstēšanas
veidu ir atmetuši. Šinī ziņā vajadzētu tuvākā nā-
kotne kaut ko darīt, lai šosnenormālos apstākļus no-
vērstu un gādāt, lai ari valsts darbiniekiem ārsti bū-
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tu pieejami uz tiem noteikumiem, kādi pastāv priekš
slimo kasēm un mēs ceram, ka ari šinī ziņa darba mi-
nistrija šo nenormālo stāvokli novērsīs. Bez tam jā-
aizrāda uz vēl vienu trūkumu._ Visas valsts darbinie-
ku arodbiedrības vairāk kā paris gadus ved cīņu par
civildienesta likumprojekta izdošanu, ved cīņu par to,
lai tiktu izdots kāds nebūt likums, kurš ievadītu nor-
mālās sliedēs valsts darbinieku attiecības pret admi-
nistrāciju, kas nosoraustu kādas tiesības un kadi_pie-
nākumi ir valsts darbiniekiem. Šinī ziņa ir izstrādāti
vairāki projekti, ja nemaldos 3 vai 4. Ir noturētas
neskaitāmas apspriedes darbaministrim kopa ar valsts
darbinieku arodbiedrību, bet pagaidām civildļenesta
likumprojekts guļ darba ministrijā. Tāds stāvoklis
ir ārkārtīgi nenormāls un tāpēc valsts ierēdņu orga-
nizācijām ir tiesība prasīt, lai šis nenormālais stā-
voklis tiktu novērsts. Beidzamā laika atkal sak pie-
lietot to nelaimīgo pantu, kurš bez kādiem iemesliem
vienu vai otru darbinieku pārceļ, soda un maina. Un
šinī ziņā rekordu sit atkal satiksmes ministrija. Tā-
pēc valsts darbinieku arodbiedrības vienbalsīgi pra-
sa, lai šis nenormālais stāvoklis tiktu novērsts. Es
iesniedzu priekšlikumu, kurš skan: Uzdot valdībai
mēneša laikā iesniegt Saeimai likumprojektu par ci-
vildienestu. Līdz ar to ari priekš valsts darbinieku
plašām masām šis akūtais jautājums tiktu nokārtots.
Izbeidzot savas īsās piezīmes... (A. Briedis no vie-
tas: «Viņas ir jau pietiekoši garas!") Jus, Brieža
kungs, domājat, ka viņas ir pietiekoši garas, es ta ne-
domāju. Mēs izsakām to cerību, ka darba ministrija
tos aizrādījumus, kādus strādnieku priekšstāvji viņai
sniedz, ņems vērā un tuvākā nākotne visas tas nebū-
šanas un anormalās parādības, kādas līdz šim darba
ministrijā ieviesušās, ar visām saknēm izravēs un ka
turpmākā nākotnē strādnieki un viņu arodbiedrības
varēs raudzīties uz darba ministriju nevis ka uz kādu
birokrātisku iestādi, kurai nav praktiskas nozīmes
priekš strādniecības, bet ka tuvākā nākotnē darba
ministrija savus uzdevumus veiks un pārvērtīsies pal-
īstu darba aizsardzības iestādi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Negribu ilgi
aizkavēt jūsu uzmanību, deputātu kungi; tikai lai reiz
par visām reizēm izbeigtu to nepareizo informāciju,

/ ļļ kāda ir pie dažiem runātājiem par slimo kasēm, es
gribu še nolasīt dažus oficiālus datus. Tad jus redzē-
siet, ka tas, ko še teica Kasparsona kungs, pavisam
nesaietas ar patiesību. (Starpsauciens pa labi.) Šie
oficiālie dati, kurus ir devusi_ darba ministrija pie-
rāda, ka caurmērā slimo kasu pārvaldes izdevums ir ti-
kai 10,94%, tā tad 10% un nevis kā Kasparsona kungs
te mēģināja apgalvot 18%, tā tad samēra ļoti mazi.
Ja jūs salīdzināsiet šos pārvaldes izdevumus ar ār-
zemēm, uz kurām Kasparsona kungs ta atsaucas, tad
jūs redzēsiet, ka Vācijā šie izdevumi ir daudz lielā-
ki. Tur 1922. gadā pārvaldes izdevumi ir iztaisījuši
16,3%, tā tad tie ir par 5% lielāki, nekā tas ir še_ Vai
nu jūspēc tam varat sacīt, ka mušuLatvijas apstākļos
šie pārvaldes izdevumi ir nārāk lieli, it sevišķi, ja
ņemam vērā vēl to, ka Vācijā slimo kases pastāv jau
sen. Pie mums tās tikai organizējas un katram dar-
bam, kurš ir organizēšanās stadijā, sakuma arvien
ir daudz lielāki izdevumi, nekā pēc tam, kad aparāts
jau ir nostādīts. Ja jūs ņemsiet datus paratsevišķam
slimo kasēm, tad jūs redzēsiet, ka lielākās kases šie
skaitļi ir daudz mazāki. Piemēram grāmatrupnieku
slimo kasē pārvaldes izdevumi ir 7.9%, kopēja slimo
kasē 8,3%, Rīgas pašvaldības darbinieku slimo kase
vēl mazāk — 6%, Rūjienas slimo kasē, tā tad pro-
vinces kasē, 10,5%, Slokas kasē 10,1%, Skolotāju sli-
mo kasē 6%. Kā redziet, pārvaldes izdevumi ir sa-
mērā niecīgi. Ja nu darītu tā, kā to grib rūpnieki,

japielaistu slimo kasēs pilsonību, rūpniecības priekš-
stāvjus, darba devēju pnekšstavjus, tad esat pārlieci-
nāti, ka uz strādniecības rekina, uz apdrošināšanas
rēķina, uz zālēm, uz ārstniecības palīdzības rēķina
dzīvotu tie pārvaldītāju kungi. Tas ir_ redzams no
tādas pilsoniskās kases, kāda ir apdrošināšanassabie-
drība pret nelaimes gadījumiem, kur ir tikai darba
devēji. Redzat, kāds tur ir pārvaldes aparāts un iz-
devumu procents. Tur 19% iet pārvaldes izdevu-
miem, tā tad divreiz tik daudz ka slimo kasēm, kuras
pārvalda strādnieki. Saprotama lieta, ka jums ta
kņada jāpaceļ ap slimo kasēm, lai jus tur_ tiktu klāt pie
tās pārvaldīšanas. Ja tas notiktu, tad jus sev saliktu
lielas algas, tasir jūsunolūksun tas lielas algas jus sev
salikta uz strādnieku veselības rēķina. Tas redzams, ja
salīdzinām topašuapdrošināšanassabiedrību,pretne-
laimes gadījumiem ar slimo kasēm. Apdrošināša-
nas biedrības vadītājs saņem 600 latu, bet slimo ka-
ses darba vadītāji tikai 260 līdz 140 latu. Tikai divas
lielākās kasēs vadītāji saņem 400 līdz 360 latu. Ta
tad jūs redzat, ka gandrīz otr tik daudz prasa šī pil-
soniskās sabiedrības palīdzības pārvalde un to jus
ari gribat uzspiest tagad slimo kasei. Ja nu jus vēl
tagad gribat slimo kasēm samazināt to piemaksas %,
tad saprotama lieta, ka jūsu priekšlikums iziet uz so-
ciālās palīdzības minēšanu, jums_ neinterese strād-
nieku dzīvais darba spēks un, man jāsaka,ka tanerīko-
jasneviens racionāls saimnieks. Ja rūpniekam ir sabo-
jājušāsmašina, tad viņš to tūlīt nesper ara, bet mē-
ģina izlabot. Tāpat tas ir, jakādam lauksaimniekam
sabojājas arkls vai rati, tad viņš tos tūlīt nesper sēt-
malē, bet mēģina, izlabot. Turpretim dzīvo darba
spēku remontēt jūs negribat, un ja jus gribat ko dot,
tad jūs saknapinājat tik tālu, ka tas strādniekam ne-
ko nedod. Tā tas ir tagadējos apstākļos. Nevar sa-
cīt, ka strādnieku ārstēšana jaubūtu tik ideāli nostā-
dīta, ka labāki vairs nevarētu vēlēties. Ja jus vel
gribat apcirpt tās iemaksas, tas, saprotama lieta, ka
tad nebūs ko dot strādnieku ārstēšanai. Tas jau ir
pareizi, ka mazākās slimo kasēs pārvaldes izdevumi
ir lielāki, bet tāpēc nevajaga veicināt tādu politiku
slimo kasu lietās, kas iziet uz mazu kasu dibināšanu.
Jūs esat tieši tie, kas veicinaskaldīšanos slimo ka-
sēs, kuri gribat atšķelt no kopējām kasēm atsevišķas
grupas algotu darbinieku un nodibināt mazāku kasi.
Un tieši tā valdība, kura bija pirms šīs un kuru pa-
balstīja ari Kasparsona kungs, tā valdība tieši izgāja,
lai .veicinātu šīs mazās slimo kases un, lai saskaldītu
kopējās slimo kases. Tāpēc redziet, jūsu politika iet
gluži, otrādi, uz to, lai šo kasu pārvaldes izdevumus
palielinātu un lai. pasliktinātu strādnieku darba ap-
stākļus. Man liekas, javēl nav pietiekoši labi nokār-
tots mums viss sociālās apdrošināšanas lauka, tad
tur ir liels trūkums un liela vaina liekama uz pašuli-
kumdevēju, ka mūsu sociālie likumi ir stiprā mēra
trūcīgi un vēl pēdējā laikā sociālās likumdošanas^ko-
misijai patiešām nācies konstatēt tādas lietas, kādas
nupat nākušas priekšā mazinieku arodā. Pastāv
darba laika likums, bet viņu nevar izvest dzīvē un
k.-mdēļ? Tamdēļ, ka darba ministrijas priekšstāvji
pasaka, mums nav nekādu iespējamību darba laiku
ievest dzīvē, tādēļ ka mūsu darba inspektori var tikai
pamācību dot var morāliski iespaidot darba devēju,
bet jadarba devējs atsakās un neizved darba laika li-
kumu, inspekcijai nav nekādu līdzekļu priekš tam, lai
piespiestu izpildīt tamdēļ,ka darba laika likumā trūkst
sodu likumu nosacījuma, nav naredzēts,ka varētu so-
dīt par likuma pārkāpšanu. Tagad darba ministrijas
inspektori var tikai morālisku iespaidu atstāt uz dar-
ba devējiem. Tāpēc nevar runāt par to, ka Latvija
būtu kaut cik pietiekoši nostādīta sociālā likumdo-
šana un tāpēc sociālās likumdošanas komisija nolē-
musi iesniegt Saeimai papildinājumu pie darba laika
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likuma, paplašināt to ar sodu likumu pantu. Bez tam
darba inspektori, cik man izdevies iepazīties ar viņu
darbu, pie tā skaita, kas faktiski pastāv, ņemot vērā
atvēlēto budžetu, ir par daudz maz un darba inspek-
toriem ir ārkārtīgi daudz darba, viņiem jātiek galā
ar visām ienākušām sūdzībām, ar to izmeklēšanu, ar
konfliktu izšķiršanu un viņiem nav iespēja patiešām
laikā aiziet uz visām vietām. Tas ir liels trūkums un
tāpēc mums gan vajadzētu pavairot šodarba inspek-
toru skaitu, jo ari viņi ir cilvēki un viņiem tas darbs,
kas tiek uzlikts, nav pa spēkam, tāpēc ka viņu skaits

ir par mazu. Protams viņu starpā ir viena otra per-
sona, kura nespēj veikt savus uzdevumus; protams,
tas ir darba ministra pienākums, no tādām personām
atsvabināties, bet vispāri darba inspekcijai uzliktais
darbs ir par lielu, tāpēc ka darba inspektoru skaits
ir par mazu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vēlā laika dēļ
prezidijs liek priekšā turpināt debates rītu un šodien
sēdi slēgt.

Nākamā sēde rīt pīkst 5 pēc pusdienas. Šīs die-
nas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.55 vakara.) \

V. sesijas 23. sēde 1924. gada 5. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

1. Valsts budžets:
J. Vesmanis, referents . . 818, 825, 829, 831, 833
T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 797
A. Veckalns (sociāldemokrāts) 809
H. Sainis (zemnieku savienība) .... 802, 807
J. Višņa (sociāldemokrāts) 804
K. Kasparsons (bezpartejiskais nacinoalais

centrs) . \ 807
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) 808, 813
P. Kalniņš (sociāldemokrāts) 811
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) . . 815
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 819, 820
Fr. Birkensteins, kara ministrs 820
J. Goldmanis (zemnieku savienība) 825
R. Ivanovs, valsts kontroliers 827
Ringolds Kalnings, finansu ministrs 829
A. Bočagovs (krievu nacionālists) 832

2. Nākošā sēde 834

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā valsts budžets. Referents
Jānis Vesmanis. Turpinājās debates. Vārds Rudzī-
tim.

T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks): Augsti
godātie deputāti! Darba ministrijas uzdevums ir kār-
tot mūsu sociālās aTfiecīrjaš^ "Siš ministrijas nepie-
ciešamību var apstrīdēt vienīgi tie, kuri grib atstāt
chaotiskā stāvoklī mūsu sociālos jautājumusun viņu
praktisko izveidošanu. Rūpnieki, kuri saprot sabie-
driskas attīstības gaitu, apzinīgā strādniecība un, es
sacīšu, demokrātiskās valstis, sen jau ir nostājušies
uz ta redzes viedokļa, ka sociālās attiecības ir jāre-
gulē likumdošanas kārtā un ka sevišķi valsts intere-
sēm kaitīgs ir katrs stāvoklis, kurš iziet uz to, lai at-
statu šo attiecību nokārtošanu šīm ieinteresētām pu-
sēm bez likumdošanas līdzdalības. Tāpēc visiem
tiem_ kas_ šādu chaotisku stāvokli mūsu sabiedriskā
dzīve, rnusu darba devēju un strādnieku attiecībās
negrib, tiem bez šaubām jāstāv par tāda resora at-
stāšanu,kas šīsattiecības tā vai citādi regulē. Viens
no šo attiecību jautājumiem ir bezdarba jautājums un
darba roku trūkuma jautājums. Ir zināms, ka valsts
izdod diezgan lielas sumas pilsētu pašvaldības iestā-

dēm, lai sarīkotu sabiedriskos darbus, lai gādātu dar-
bu bezdarbniekiem. Šīs sumas pa lielākai daļai tiek
izsniegtas pilsētām visdažādāko darbu sarīkošanai.
Uz laukiem, miestos un mazākās pilsētiņās bezdarb-
nieku tikpat kā nemana. Tāpēc ari šīm pilsētām nā-
kas meklēt un atrast tādus darbus, kuros varētu no-
darbināt bezdarbniekus. Tagad bezdarba jautājums
pilsētās, Rīgā, un tāpat citās mūsu lielākās pilsētās
ir jaupuslīdz labi nokārtots; pilsētas ir atradušas ie-
spējamību diezgan racionāli šos līdzekļus izlietot,
kurpretim no sākuma tas tā nebija. Tāpēc bieži noti-
ka tādas parādības, ka bezdarbniekiem vajadzēja dot
darbu un šo darbu centās izgudrot. Ir bijuši tādi ga-
dījumi, ka pilsētas pašvaldība sarīko darbus, kuriem
nav plašākas saimnieciskas nozīme» un kuriem nav
ne kaut kāda plašāka saimnieciska pamata; piemē-
ram pārber vienu smilšu kalnu uz otru vietu un pēc
tam ber atkal atpakaļ. Saprotams, ka ar laiku šiem
apstākļiem vajadzēja izveidoties citādi, un es jauaiz-
rādīju, ka tagad pilsētas ir sākušas raconalāki izlietot
valsts līdzekļus bezdarba mazināšanai. Tomēr jā-
saka, ka valsts līdzekļus varētu izlietot ari tur, kur
līdz šim šie līdzekļi nav izlietoti un kur mūsu saim-
nieciskā dzīve viņus sevišķi prasa. Tie ir lauki. Mū-
su valsts dod naudu pašvaldībām, bet šie līdzekļi,
kā jau es aizrādīju, līdz šim paliek pilsētai; uz lau-
kiem, lauku pašvaldībām, viņi līdz šim nav izsniegti.
Tas varbūt ir tāpēc, ka uz laukiem vispār bezdarbs
ir mazāks, vai pavisam nav. Bet es domāju, ka dar-
ba ministrijas un ari citu attiecīgo resoru uzdevums
bija parūpēties par to, ka tās sumas, kuras ir nolem-
tas bezdarbnieku nodarbināšanai, varētu izlietot ari
lauki. Visiem ir zināms, ka mūsu lauku saimnieciskā
dzīve prasa josevišķi daudz pūles, lai viņa varētu at-
spirgt. Tāpēc vajadzētu valdībai un sevišķi darba
ministrijai, saziņā ar zemkopības ministriju, saziņā
ar satiksmes ministriju atrast ceļus, kādā veidā šīs
bezdarbnieku sumas varētu aizplūdināt uz laukiem,
tajā pašā reizē ar viņām nodarbinot pilsētu bezdarb-
niekus. Izbraucot uz laukieņi jums, deputātu kungi,
ikvienam būs nācies novērot ka mūsu satiksmes ceļi,
zemes ceļi, atrodas pavisam neiesnējamā stāvoklī.
Ir tādi apgabali, kur sākot no kara iesākšanās 1914.
gadā nav neviens grāvis rakts gar ceļa malām, ne
tik vien gar ceļmalām, bet nav rakts ari tur, kur sēj
labību,kur lauksaimnieki gaida ražu resp. sava saim-
nieciskā stāvokļa pacelšanu. Ja nu uz laukiem mums
ir tāds stāvoklis, ka nav iespējama kārtīga satiksme,
tāpēc ka nav ceļu un šie celi ir nolaisti pa daļai tā-
pēc, ka trūkst brīvu līdzekļu, tad valdībai vajadzētu
pielikt visas pūles, lai valsts līdzekļus, kuri nolemti
bezdarbnieku nodarbināšanai, aizplūdjnātu uz lau-
kiem. Es domāju, ka tas nemaz tik grūti nebūtu, ja
še attiecīgā ministrija būtu jauizstrādājusi kādu plā-
nu. Bet par nožēlošanu mēs līdz šim ne ko tamlīdzī-
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gu nedzirdam. Mums ir no kādas agrākās valdības
izdots likums, uzdot pagastu pašvaldībām reģistrēt
pagastu bezdarbniekus. Saprotams,ka bezdarbnieku
uz laukiem nav, vai atrodas ārkārtīgi reti, vienā otrā
pagastā pa vienam otram atsevišķam cilvēkam, un
ari tikai varbūt ziemas laikā. Šīspagastu valdes tad
reģistrē darba spēka piedāvājumus. Viņām neienāk
pieprasījumi pēc strādniekiem. Varētu pagastu paš-
valdības izstrādāt savus projektus uz attiecīgu mini-
striju ierosinājuma pamata, saņemt attiecīgās sumas,
lai varētu pilsētu bezdarbniekus izmantot pie dažā-
diem darbiem. Es domāju,ka sevišķi šeitkristu sva-
rā tie pasākumi, kuri ir tik nepieciešami visai mūsu
valsts saimnieciskās dzīves atzelšanai, proti, satik-
smes ceļi. Saprotams, ka turpmāk bezdarbnieku no-
darbināšanai uzlaukiem būtu piegriežama lielāka vē-
rība, no attiecīgām ministrijām būtu izstrādājami pro-
jekti, izsūtāmi pagastu valdēm; tāpat ari pagastu
valdes varētu iesūtīt savus projektus. Nevar būt ne
mazāko šaubu, ka tā tiešām rastos iespēja pilsētu
bezdarbniekus aizplūdināt uz laukiem, kur sevišķi
vasarā ir darba spēka trūkums, kamēr pilsētās ir
diezgan daudz bezdarbnieku. Ar to šis jautājums
tiktu nokārtots daudz plānveidīgāki un pilsētu paš-
valdībām nebūtu jāgudro sabiedriski darbi, kuriem
nav sevišķas saimnieciskās nozīmes. Darba mini-
strija, vispār ņemot, ir darījusi mūsu zemei ļoti daudz
sociālo attiecību nokārtošanā. Protams, var runā*
par vienu otru sīkumu, bet tam vispārējā ministrijas
darbībā nav sevišķas nozīmes, tas neizceļ sevišķi
darba ministrijas negatīvās īpašības; tāpēc pie tiem
nav ko uzkavēties. Varētu gan aizrādīt uz vēlamību,
lai darba ministrija varbūt ātrāk ķertos pie dažu li-
kumprojektu izstrādāšanas un iesniegšanas Saeimai
jeb varbūt šo likumu izdošanas satversmes 81. panta
kārtībā. Tādu likumu būtu samērā diezgan daudz,
par kuriem Saeimā runāts jau agrāk. Tādi būtu: ci-
vildienesta likums, laukstrādnieku nodrošināšana sli-
mību, sakropļojumu un vecuma gadījumos un darba
aizsardzības institūts. Līdz šim, kaut gan jau ar Sa-
tversmes Sapulces dažādiem lēmumiem, gan ar Saei-
mas dažādiem lēmumiem ir uzdots darba ministrijai
izstrādāt šos projektus, tie tomēr vēl nav iesniegti
Saeimai. Tāpēc es domāju, ka pēc šīm pārrunām
darba ministrija jau nākošā sesijā šos projektus būs
sagatavojusi un iesniegs augstā nama pieņemšanai.
Beidzot man jāapstājas pie jautājuma par tā sauca-
mo status quo, vai par darba ministrijas politisko
pusi. Aizrādīju jausākumā, ka darba ministrijas uz-
devums ir kārtot un veidot mūsu sociālās attiecības,
Būdami ieskatos, ka tikpat kā dzīvā dzīvē nekas ne-
stāv uz vietās, kustas un mainās, veidojas attiecības,
tāpat likumiem šai dzīvei līdzi jāveidojas. Ja šis sta-
tus quo būtu izskaidrojams ar to, ka patiešām mūsu
sociālie apstākļi būtu tādi, ka būtu tiešām novēro-
jamskaut kāds sastingums mūsu dzīvē, tad varbūt
šis status quo būtu saprotams. Bet kā es jau aizrā-
dīju, mūsu dzīvē notiek nemitīga kustība un attīstība
un tāpēc status nUo ir pilnīp--' nesaprotams nevien no
likumdošanas, bet ari no sociālā stāvokļa skatoties.
Loti raksturīgi ir tas, ka šo status quo ir apmieri-
nājušies ari tie, kuri agrāk sevišķi pastrīpoja šo ne-
mitīgo dzīves iešanu uz priekšu, šo nemitīgo kustību.
Tāpēc būtu tiešām interesanti novērtēt dažu grupu
izturēšanos šinī jautājumā. 1921. gadā, kad nodibi-
nājās pirmā koalicijas valdība, toreiz viena frakcija,
proti, kreisie sociāldemokrāti, vairākkārt pastrīpoja,
ka pirmās koalicijas valdības nodibināšanās faktiski
neko labu darba ļaudīm nedošot, bet drīzāk gan slik-
tu. Loti raksturīgi to bija sacījis Buševica kungs
1921. gada 17. jūnijā; viņš saka, ka jaunās koalicijas
valdības nodibināšanās ir radījusi priekš darba tautas
daudz ļaunākus apstākļus, nekā agrāk. Ja jau reiz

viens no kreiso sociāldemokrātu līderiem pasaka, ka
ar pirmās koalicijas valdības nodibināšanos apstākļi
priekš darba tautas ir daudz ļaunāki un ja tagad šī
pati frakcija, kad ir pagājuši vairāk gadi, atzīst, ka
tāds stāvoklis, šis ļaunais stāvoklis, ir uzturams ari
uz priekšu, tad tas nozīmē to, ka vai nu no šī mirkļa
ir pieņēmuši kreisie sociāldemokrāti tos uzskatus,
kurus toreiz aizstāvēja sociāldemokrāti mazinieki,
jeb vai šī frakcija ir nostājusies uz tāda sastinguša
redzes viedokļa, proti, ka dzīvē nekādas kustības ne-
notiek. 1921. gadā kreisie sociāldemokrāti uzstādīja
darba ministrijas un sociālo jautājumu nokārtošanai
programu un tur starp citu sacīts, ka nekavējoši jā-
izved dzīvē ļoti daudzi svarīgi sociālās dabas likumi.
Tur bija laukstrādnieku darba laiks, laukstrādnieku
nodrošināšana slimības, vecuma un sakropļošanas
gadījumos u. t t, tāpat darba inspekcijas attiecināša-
na uz laukiem un daudz citi. Ja viena frakcija uzstā-
da, ka tas nekavējoši izvedams dzīvē, domājams, vi-
ņa atradusi apstākļus par pietiekoši nobriedušiem,
lai šīs reformas izvestu nekavējoši. Kā ziniet, dau-
dzus no šiem jautājumiem valdība un Satversmes Sa-
pulce ir nokārtojusi un nokārtojusi positivi, bet tomēr
vēl dažino šie.m sociālās dabas jautājumiempalika ne-
nokārtoti. Mums paliek nesaprotama tā politika, ku-
ru attiecībā uz sociālās reformas jautājumiempiekopj
kreisie sociāldemokrāti. Vēl nesen atpakaļ viņi ie-
sniedza augstam namam priekšlikumu uzdot valdībai
mēneša laikā izstrādāt likumu par laukstrādnieku
nodrošināšanu. Uz ārieni tas skan diezgan jauki,
bet jamēs zinām, ka starp kreisiem sociāldemokrā-
tiem un pilsonību no otras puses ir noslēgts līgums
nevienu soli neiet atpakaļ sociālās likumdošanas lau-
kā un protams ari uz priekšu ne, tad šī priekšlikuma
iesniegšana Saeimā nozīmē faktiski runāšanu par lo-
gu laukā un tie, kas tur ārā klausās, un kas nezin to
savstarpējo norunu starp kreisiem sociāldemokrātiem
un pilsonību, tie domās, ka kreisie sociāldemokrāti
tiešām domā par strādnieku nodrošināšanu uz lau-
kiem. Es negribu apstrīdēt jūsu labo vēlēšanos. Es
domāju,ka katrs no mums sapratīs, ka uz laukiem šai
ziņā darba apstākļi ir slikti. Tas kreiso solis mūsu
frakcijai nav saprotams un es domāju, ka viņu nesa-
pratīs ari tie, kas lasa laikrakstos, ka jūs tik ener-
ģiski uzstājaties par laukstrādnieku nodrošināšanu.
Štatus quo ir izdevīgs pilsonībai, tāpēc ka uz priekšu
iešana viņas interesēs nav. Un ja vienā otrā gadīju-
mā ir iespējams iet atpakaļ, tad pilsonībai tas var
nākt tikai par labu. Ja Saeimā pastāv valdība, kura
atbalstās uz majoritāti, tad acīm redzot starp valdī-
bas frakcijām pastāv zināmas norunas par to, kādā
virzienā irjāstrādā ne tikai valdībai, bet ari frakci-
jāmSaeimā, kuras sastāda vairākumu. Tāpēc ari es
domāju, ka kreisajiem sociāldemokrātiem vajadzētu
prasīt no pilsonības tās nepieciešamāsreformas, pra-
sībapēc kurām ir formulēta jau 1921. gadā. Bet par
nožēlošanu to mēs neredzam un tāpēc status quo ir
pilnīgļnepieņemams apzinīgiem darba ļaudīm un or-
ganizētai strādniecībai vispārīgi. Tāds stāvoklis ir
nenormāls un domājams, ka agri vai vēlu viņu sa-
lauzīs pati dzīve. Tad es domāju, varbūt ari Kreisie
sociāldemokrāti sapratīs, cik ļauns ir bijis viņu lī-
gums ar pilsonību par to status quo, kurš varēja tikt
noslēgts tikai uz darba ļaužu rēķina.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Veckainam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Godātie depu- !-,

tatu_ kungi! Pie darba ministrijas budžeta es gribu,/
noradīt uz dažiem jautājumiem, kuriem būtu jāpie-
griež lielāka vērība. Pirmais būtu bezdarba strad- / ^ynieku jautājums. No paša sāktā gala mūsu darba mi- *w
nistrija nav tikusi galā ar šo jautājumu, šis jautā-
jumsir bijis ļoti sāpīgs un krasā veidā parādīji js ta-
nīs periodos, kad valdībā ir sēdējuši soicaldemokrati
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mazinieki, Dukura kungs vai cits kāds no mazinieku
lēģera. Tālab, ja Rudzīša kungs šeit deva dažus no-
rādījumus tagadējam darba ministrim, ko es ari gribu
darīt, tad man jāaizrāda, ka toreiz, kad mazinieki at-
radās valdībā un kad viņi Varēja mēģināt ko darīt
strādnieku labā, tad viņi absolūti neko_ nedarīja. Go-
dājamaisTeofils Rudzīts toreiz bija)it ka ūdenimute ie-
ņēmis un neatradaneviena vārda,ko teikt bezdarbnie-
ku jautājumam par labu. Tikai tad, kad bezdaibnie-
ki sarīkoja demonstrācijas ungāja pie darba ministra
Dukura kunga, tad beidzot sāka mazliet kustēties ta
lieta. Dukura kunes bija spiestsno bezdarbnieka
spiediena spert dažus soļus,_ varbut pret savu gribu.
Tolaik, kad jūs bijāt valdībā,, jus ļoti gribējāt iztapt
pilsoņiem, bet priekš strādniecības un priekš b>zdarb-
niekiem neko nedarījāt. Tagad, kur jus dažus mē-
nešus esat izsēdināti no valdības, ir liekulība nākt
šeit un izdarīt lielus norādījumusun ieteikt lielus pro-
jektus, kurus jūs paši vairāk gadus no vietas neesat
gribējuši un neesat varējuši izvest. Bezdarbnieku
jautājumā patiešām pie laika jāsper vajadzīgie soļi,
vajadzētu sasaukt apspriedes no pašvaldības iestāžu
priekšstāvjiem, lai sabiedriskos darbus, kurus vaja-
ga rīkot sagatavoti, varētu racionāli nostādīt To
varēs tikai tad, ja būs iepriekš sperti vajadzīgie sa-
gatavošanās soļi. Es nezinu vai budžeta debatēs pie
bezdarba strādnieku fonda apcirpšanas nav ari mazi-
nieki drusku grēkojuši,ka sabiedriskiem daibiem nav
atvēlētas lielākas sumas. Līdz šim sabiedriskie dar-
bi ir organizēti uz ātru roku, steidzamības kārta un
nav bijis nekas sistemātiski sagatavots._ Tie darbi,
kuri ir likti izpildīt sievietēm-strādniecem, ir bijuši
bieži nepiemēroti priekš sievietēm. Darba ministri-
jai vajadzētu pie laika parūpēties, lai nākošai ziemai
tuvojoties tiktu sarīkoti tādi darbi, kuri butu cik ne-
cik piemēroti sieviešu organismam, lai viņam nebūtu
jāstājas pie smagiem darbiem, kuri tikai vīriešiem ir
pa spēkam. Sieviešu skaits starp bezdarbniekiem ir
daudz lielāks nekā vīriešu bezdarbnieku skaits un
par šīm bezdarbniecēm mātēm būtu jāgādā, lai viņam
būtu iespējams darbu atrast un maizi nopelnīt. Bez
tam man gribētos norādīt, ka darba ministrijai butu
vairāk vērības jāpiegriež tiem darba invalidiem, kuri
nav spējīgi strādāt fizisku darbu un tā_du ir diezgan
daudz. Tie līdzekļi, kuri ir Rīgas pilsētas_ pašvaldī-
bas rīcībā, ir ārkārtīgi nepietiekoši, lai varētu viņiem
izpalīdzēt un ļoti bieži atkārtojas satricinoši skati,
kad šie dzīves pabērni veltīgi griezušiespēc pabalsta
pie visām iestādēm. Darba invalidiem, kuri nav
spējīgi maizi pelnīt, jāgādā valsts pabalsts. Talak
man gribētos norādīt, ka darba ministrijai vajadzētu
piegriezt lielāku vērību tiem nelaimīgajiempilsoņiem,
neredzīgiem, kuri līdz šim tik ļoti niecīgā skaita ir
ievietoti mūsu neredzīgo institūta. Lielākais dau-
dzums no viņiem ir pamesti savam liktenim uņ ari
nevar nekādu atbalstu dabūt, nedz iekļūt patversme.
Ari te bgtu vairāk kas darāms un viņu stāvoklis uzla-
bojams. Jānorāda, ka ari neredzīgo_ iestādē Strazdu
muižā apstākļi ir diezgan grūti un butu vajadzīgs_ uz-
labot šo neredzīgo stāvokli ir garīgā, ir materiāla zi-
ņā. Apģērbs viņiem ir tiešām nepietiekošs_ un par
garīgo dzīvi absolūti nekas nav gādāts. Tālāk vaja-
dzētu darba ministrijai vairāk piegriezt vērības ma-
tēs un bērna aizsardzībai. Zīdaiņu patversmes ir ne-
pietiekošas, lai uzņemtu visus tos, kuri tur gribētu
savus bērnus novietot. Vajadzētu atrast vairāk lī-
dzekļus, lai varētu šo sāpīgo jautājumu labvēlīgāki
nokārtot, nekā tas līdz šim ir darīts, jo ari šajās ie-
stādēs ir diezgan daudz trūkumu, kurus vajadzētu
censties novērst. Valsts zīdaiņu patversmē, kur uz
3 kopējām nāk 30 līdz 35 bērni, tur nav iespējams vi-
ņus apkopt kā nākas. Man šķiet, ka šeit taupība ir
nevietā. Es gribu norādīt Rudzīša kungam uz viņa

Krājumā Saeimas Stemiui.ifi.kāļ
birojā Rlgi, Jēkaba ielā JA 11 ^ I

piezīmi, ka mēs, kreisie sociāldemokrāti, esot grēko-
juši... (R. Lindiņš no vietas: «Taisnība, taisnība!")
norunādami ar pilsonību status quo — nevienu soli
uz priekšu. Man šķiet, ka visneizdevīgaki bij pacelt
šo jautājumumaziniekiem, visneizdevīgaki tapec, ka
taisni jūsu laikā, kad jūs iegājāt valdība, kabinets
draudēja mums sakropļot slimo kasu likumu, draudēja
atņemt strādniekiem ari citus iekarojumus. Tikai pa-
teicoties tam, ka toreizējā no jums atbalstīta valdība,
tika apmainīta ar tagadējo valdību, tiepasliktinajumi,
kurus jūs faktiski gribējāt izvest dzīve, ka darba lai-
ka pagarināšana un citi pasliktinājumi, tikai caur
mūsu uzstāšanos tika noraidīti. Ja tika domāts sta-
tus quo, tad lai valdība nepasliktinātu strādnieku stā-
vokli, bet ar to nebūt nav teikts, ka nevar izdot aiz-
sardzības likumus pilsētu un ari lauku strādniekiem.
To ir iespējams darīt un tas ir jādara. Un ja jus, so-
ciāldemokrāti mazinieki, mazāk nodarbotos ar dažā-
dām kombinācijām un noteiktāk balsotu komisijas un
plenārsēdēs kopā ar mums par strādnieku likumiem,
tad attiecībā uz sociālo likumdošanu būtu vairāk pa-
nākts; ja jūs neizturētos tik divkosīgi, tad butu ļespe-
jams parlamentam vairāk darīt strādnieku labā. Ne-
uzstājaties kā bremzētāji likumdošanas darbu veik-
šanā. Pārmest mums ir galīgi nevieta un pārmetumi
krīt atpakaļ uz jums. Man šķiet, ka darba ministrija
ņems vērā tos norādījumus un tās vajadzības, kuras
ir radušās un novērsīs tos sastrēgumus, kuri_ līdzši-
nējo valdību laikā ir radušies dažādās nozares.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sainim.
H. Sainis (zemnieku savienība): Iepriekšējās

sēdēs pie dažu resoru apspriešanas, kad daži deputāti
cēla ierunas pret viena otra budžeta posteņa strīpo-
šanu, tāpat pret vienas otras iestādes likvidēšanu,
tad budžeta komisijas priekšsēdētājs J. Vesmaņa
kungs aizrādīja, ka budžeta komisija, izdarot šos
strīpojumus, ir vadījusēs vienīgi no lietderības un tau-
pības principiem. Aiz taupības un lietderības prin-
cipa likvidēja lauksaimniecības departamentu,_lai at-
svabinātos no ilggadīgā, pazīstama un spējīga lauk-
saimniecības departamenta direktora Skubina kun-
ga. Aiz tiem pašiem taupības principiem likvidēja
skolu departamentu, lai atsvabinātos no skolu depar-
tamenta direktora Ausēja kunga, kas rnusu skolu ie-
vadījis nacionālā un valstiskā garā. (J. Vesmanis no
vietas: „Vai tā es teicu?") Nē, es nesaku, Vesmaņa
kungs, ka Jūs to teicāt, bet saku pie kādiem princi-
piem jūs esat pieturēiušies. Aiz tiem pašiem taupī-
bas principiem nav piešķirti nepieciešamie līdzekļi
mūsu lauksaimniecības skolām, aiz tiem pašiem tau-
pības principiem samazināti pabalsti lauksaimniecī-
bas pacelšanai, lai nospiestu lauksaimniekus un at-
stātu bezizejas stāvoklī. Ja budžeta komisija tiešam
būtu vadījusēs no taupības principiem, tad es domāju,
ka viņa, nonākusi pie darba ministrijas, varētu šeit
lielā mērā lietderīgi izvest taupības principu, jo šī
ministrija maz ko pozitivu dod. Šai ministrija ir
dārgi posteņi, ir daudz ierēdņu, gan inspektori, gan
direktori, gan dažādi nodaļu priekšnieki, kuri saņem
lielas algas, bet dara maz pozitīva darba. To visu
varēja strīpot. Mēdz teikt, ka darba ministrijaregu-
lējot attiecības starp darba devējiem_ un strādnie-
kiem. Pagājušā gada rudenī, kad mūsu stenogramu
drukātājs Pētersona kungs pieprasīja paaugstināt
darba algu par stenogramu drukāšanu, jo esot pacel-
tas strādnieku algas, tad mēs gribējām dabūt zināt
no kompetentas iestādes, vai tiešām strādnieku algas
ir paceltas un vai dzīves dārdzība ir pacēlusies. Mēs
griežamies pie darba ministrijas, no kurienes atnā-
ca kāds augsts kungs, vai tas nu bija inspektors, vai
direktors, to es nezinu, bet viņš neko nezināja teikt,
viņš gan cēla priekšā kādas formulas, kuras ir pie-
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ņēmušas arodbiedrības, bet par strādnieku algu pa-
augstināšanu viņam nekas neesot zināms. (Starp-
sauciens.) Es viņa vārdu nezinu. Otrā sēdē viņš
pastāstīja, ka arodbiedrības tādus lēmumus iznesu-
šas, dzīves dārdzība esot cēlusies un strādnieku algas
esot paaugstinātas. Viņam pašam tādu ziņu nebija.
Kā redziet, šo ministriju un viņas ierēdņus nes arod-
biedrību rezolūcijas, kur tās viņus nosēdina,
tur viņi sēž. Daži šīs ministrijas darbinieki
jut, ka viņiem nekā pozitiva nav ko rādīt un tāpēc
viņi skatās..drīz uz vienu un otru pusi un kur redz
kādā resorā kādu labi iekārtotu iestādi, mēģina to
nokampt Šoreiz darba ministrija pretendē uz iekš-
lietu ministrijas patversmēm. Vakar Dr. Kalniņa
kungs nāca un stāstīja, ka fabriku inspektoru funkci-
jas vajagot atdot darba ministrijas inspektoriem. Ari
tas rada, ka grib ko dabūt no citas ministrijas, lai rā-
dītu modes deļ, ka ari darba ministrija daudz ko dara.
Mums visiem ir jau pazīstamas tās ziņas, kuras iz-
ceļas sakara ar slimo kasu pārvaldes vēlēšanām.
Mums ir zināms, ka šīs kases saņem ārkārtīgi lielus
līdzekļus un lieto tos bez kaut kādas kontroles. Tam-
dēļ sociāldemokrāti cīnījās, lai ieliktu šinīs kasēs,
lai dabūtu viņas noteikšanu, lai tiktu šo kasu siltās
vietas. Kad sastādīja tagad priekšā celto budžetu,
bija dzirdams, ka valdībai esot nodoms pamazināt
piemaksas slimo kasēm, bet tagad mēs redzam, ka
budžeta komisija tam nav piekritusi, to lasījām avi-
zes, bet ar pilnu roku devusi atkal slimo kasēm lie-
lus līdzekļus, bet par šo līdzekļu izlietošanu nav ne-
kādas kontroles. Darba ministrija ir iestāde, kura
dod ļoti maz pozitiva, tā ir iestāde, kura kultivē tā
sauktos bezdarbniekus. Kad sociāldemokrāti iesnie-
dza interpelaciju par Bekera fabrikas slēgšanu, darba
ministra kungs nāca uz katedra un paziņoja, ka bez-
darbnieki tikšotnorīkoti pie lauku darbiem, bet ja
rudenī sākšot kājas salt, tad uzņemšot bezdarbnie-
kos un viņiem došot pabalstus (M. Rozentāls no vie-
ta^: „Vai fabrikas slēgšana nav bezdarbnieku kulti-
vēšana?"). Vakar Kalniņa kungs teica, ka slimo ka-
ses izvertīšoties par lielam labdarības iestādēm. Vi-
ņas jau ir_ lielas labdarības iestādes, bet tikai labda-
rības iestādes slimo kasu ierēdņiem, slimokases pār-
valdniekiem, bet ne strādniekiem, slimo kases
biedriem. Pievedīšu dažus faktus, kas runā, kāda
ir ta gādāšana par slimiem strādniekiem. Strādnie-
kam ievainota kāja, slimo kases slimnīcā konstatēja,
ka viņam kāja ir jānoņem. Slimnieks ar to nav bijis
miera un griezies pec palīdzības privatklinikā. Tur
viņam paziņoja .ka kāja nebūt nav jānoņem, bet ka tā
ilgāku laiku ir ārstējama slimnīcā. Slimnieks tur ir
palicis un ir iznācis no slimnīcas ne ar koka, bet pats
ar savu kāju un kad nu griezies pie ārsta un jautā-
jis, kādēļ tam gribējuši kāju noņemt, tad viņam pa-
skaidrojuši, ka kāju noņemot slimniekam vajadzētu
pavadīt_ slimnīca 6 nedēļas, turpretī kāju ārstējot —
16 nedēļas, kas kasei neesot izdevīgi. Kāda skolo-
tajā, slimo kases dalībniece, nogulējusi mēnesi ar
plaušukarsoni; ārsts konstatējis, ka ir vēl vajadzī-
ga atpūta vienu mēnesi gara; viņa griezusēs pie sli-
mo kases ārsta arlūgumu, lai piešķir tai mēnesi at-
vaļinājuma undabujusi atbildi: „ Jūs jau mēnesi esiet
atpūtusies, citāda atpūta Jums vairs nav vajadzīga."
Kādam skolotajam plaši pazīstamais nervu ārsts —
latvietis parakstījis kādu preparātu; tā kā tādu pre-
parātu varēja dabūt tik ar kases uzticības ārsta pa-
rakstu, tad skolotājs iet pie šī ārsta, kurš atņem vi-
ņam recepti un saka: „Taš ir par dārgu." Šisārsts
izrakstīja citu recepti pec saviem ieskatiem (P. Kal-
niņš no vietas: „Redziet, cik taupīgi!") Tad vēl
citi gadījumiir bijuši. Kādam skolotājam kāds slimo
kases zobu ārsts ielicis zelta zobus un tie visi ir pa-
likuši sarkani. Skolotājs sūdzējies par šo lietu sli-

mo kasu sapulce. Kase piedraudējusi šim skolotā-
jamar tiesu un ari iesūdzējusi to, bet tā kā skolotā-
jam ir bijuši faktiski pierādījumi, tad viņš pie tiesas
neticis saukts. Redziet, kā tiek terorizēti slimo kasu
dalībnieki, lai neizpaustu tās nebūšanas, kas slimo
kase notiek. Vēl kāda cita slimo kases dalībniece
skolotajā ir plombējusi zobus un aiz ārsta neuzmanī-
bas ir notikusi asins saģiftēšana. Šī slimniece no-
vesta pīkst. 11 vakarā Sarkanā krustā un bijis jāiz-
dara tai pašā vakarā operācija. Šī slimniece glābta
un griežas pie slimo kases, lai samaksā Sarkanam .
krustam. Slimo kase atteicās samaksāt, jo slimnie-
ce ievesta slimnīcā bez uzticības ārsta ziņas. (P.
Kalniņš no vietas: «Redziet kāda liela kontrole!")
Kadeļ slimnieki slimo kases dalībnieki griežas pie
privātiem ārstiem un ārstēšanas iestādēm, tas pie-
tiekoši skaidrs no šiem pievestiem piemēriem, sli-
mo kases ir labdarības iestādes tikai slimo kasu dar-
biniekiem un ne slimo kasu dalībniekiem . Tāpēc
bija ta asa cīņa par šīm siltām vietām slimo kasēs.
(M. Rozentāls no vietas: «Jus kārojiet tikt iekšā?")
Nikolajs Kalniņa kungs te vakar pārmeta, ka nevarot
pilsoņus pielaist slimo kasēs. Tā ir noziedzība, ka
netiek ievērots rūpnieku priekšlikums, kuri ir gatavi
pārņemt slimo kases savā ziņā un uzturēt ne sliktākā
stāvoklī, kāda viņas ir tagad un slimos ārstēt uz sa-
va rēķina. Mes ziedojam slimo kasēm valsts līdze-
kļus, kur privātā iniciativē piedāvā līdzekļus sli-
mo ciešanu novēršanai. Kādēļ tāda valsts līdzekļu
šķiešana? Nu ir jau skaidrs, ka ne vienu vien vekseli
mušu demokrātiskais centrs ir jau izpircis. Šie
valsts līdzekļi, kuri tik nelietderīgi tiek šķiesti, nav
nekas vairāk, ka upuris uz sociāldemokrātu un de-
mokrātiska centra mīlestības altāra. (Troksnis un
jautrība pa kreisi), lai demokrātiskā centra ministru
kungi ilgāk varētu sēdēt savās vietās, kuras ministru
prezidents no Valsts Prezidenta viņiem izlūdzis. Ie-
vērojot tādu valsts līdzekļu nelietderīgu izlietošanu,
zemnieku savienība par šo budžetu nebalsos. (Sau-
ciens pa kreisi: „Tas bija ko vērts!" A. Veckalns
nevietas: „ ,Kreftiga' runa!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas

vietnieki! Saiņa kungs, kā arvien, ar savu uzstāša-
nos mēdz sarunāt tādas aplamības, par kurām pa-
tiešām nevar klusu ciest, jo ja par tām aplamībām, /
kuras šeit sarunājaSaiņa kungs, mēs klusu ciestu, tad
saktu akmeņi brēkt. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!")
Daudzas un dažādās variācijās no strādnieku slimo
kasu pretiniekiem tiek izplatītas tenkas un baumas
par to, ka slimo kasu techniskie darbinieki esot ār-
kartīgilabi nostādīti un tāpēc slimo kases neesot
vis strādnieku nodrošināšanas iestādes, bet tās esot
patversmes,, vai, kā Saiņa kungs teica, «siltas vieti-
ņas slimo kasu techniskiem darbiniekiem". Bet tā
ka Saiņa kungs nepieveda nevienu datu nedz skaitli,
uz kuriem viņš varētu pamatot šīs aplamības, tad lai
man ir atļauts nolasīt oficiālus datus un pierādīt reiz
par visam reizēm, vismaz tiem, kuriem vēl var kaut
ko pieradīt, kuri vel var kaut cik lietišķi domāt, ka
laba spama deputātu insimacijas pret slimo kasēm ir
pilnīgi nepamatotas un no gaisa grābtas. Es sākšu
ar vienu no lielākam Rīgas slimo kasēm, tā saucamo
Rīgas strādnieku kopējo slimo kasi, kuras oficiālā
pārskata ir sekosi skaitļi. Es lūdzu, Saiņa kungs, pie-
rakstāt tos, ja Jus kaut drusku mīlat taisnību. Par
1923. gadu šī slimo kase ir izdarījusi sekošus izdevu-

mus: dažādi pabalsti kasu dalībniekiem-strādniekiem,
t i. pabalsti pa slimības laiku — 32,4% no visām ka-
ses sumam; izdevumi par kases dalībnieku ārstēšanu
27,4% no visiem kases ieņēmumiem, tālāk izdevumi
ģimenes locekļu ārstēšanai 16,3%. Saskaitāt, Saiņa
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kungs, kopā, cik ir izdots strādnieku ārstēšanai un
Jūs redzēsiet, ka iznāks 80% no visiem kases ieņē-
mumiem tieši slimo strādnieku un viņu ģimenes lo-
cekļu ārstēšanai un pabalstiem. (M. Rozentāls no
vietas: «Vai tad viņš prot saskaitīt?") Jus sakiet,
ka slimo kasu darbinieki aprijot galvenoskases lī-
dzekļus. Tad atļaujat vēlreiz pateikt, ka ta ir nepa-
tiesība. Un ja Jūs vēlreiz to atkārtosiet, tad es at-
ļaušos to kvalificēt vēl stiprāki. (Sauciens no vie-
tas: «Pareizi!") Skaitļi, dati uzrāda, ka vislielākā
Rīgas strādnieku slimo kase par 1923.gadu ir izde-
vusi tikai 8% technisko darbinieku algām. Šinīs 8%
ietilpst ari sumas priekš kases kultureliem uzdevu-
miem, tas ir lekcijām, priekšlasījumiem,_kuri tiek pa-
vadīti ar miglas un gaismas bildēm. Tā tad redziet,
javiena slimokase, kura no visiem saviem līdzekļiem
knapi 8% iztērē pārvaldes izdevumiem, bet 80% ka-
ses dalībnieku ārstēšanai, vai tad Jūs pēc tam variet
nākt un teikt, ka tā ir patversme slimo kasu algotiem
darbiniekiem un nevis priekš strādniekiem? Bet
varbūt teiks, ka tā ir tikai atsevišķa kase, ka visu
apdrošināšanas iestāžu, visu Latvijas slimo kasu
stāvoklis ir citāds. Atjaujiet tad man sniegt ziņas
par visām Latvijas slimo kasēm. Man ir dati par 2
gadiem: par 1922. un 1923. gadu. Tie dati ir no-
slēgti un ari oficiāli publicēti un šos datus katrs de-
putāta kungs var dabūt un apskatīt kā darba mini-
strijā, tā ari griežoties pie slimo kasēm. _ Slimo ka-
ses neslēpj tos un dos jums ieskatīšanai, tāpēc ka vi-
ņām nav ko slēpt. Šie dati ir sekošie. 1922. gadā
Rīgas slimo kases caurmērā izdeva ārstēšanai un pa-
balstiem pāri par 75% no visiem ienākumiem un tikai
10% caurmērā krita uz darbinieku algām un kultu-
reliem izdevumiem, uz lekcijām, priekšlasījumiem. Tā
tad, redziet, atkal tuvu pie 80% caurmērā no visiem
Rīgas kasu izdevumiem krīt uz ārstēšanu un pabal-
stiem. Tālāk ņemsim provinces slimo kases. Tās
atrodas daudz sliktākos apstākļos, tāpēc ka viņas
apvieno mazāku strādnieku skaitu. Līdz ar to viņu
darbība nav vairs tik ražīga .un racionāla kā lielo
slimo kasu darbība, bet ari še pārvaldes izdevumi
nepārsniedz 13%. Visas Latvijas masštabā aina ir
vēl labāka_ 1922. gadā visu Latvijas slimo kasu pa-
balstu un ārstēšanas izdevumu caurmēra procents ir
atkal 78% un tikai 10,9% krīt uz darbinieku algām.
Kā redzat, tas, ko vakar še runāja Kasparsona kungs
un ko šodien atgremoja tikai tādā drusku nepatīkamā
variācijā Saiņa kungs, tas ir salti meli un nepatie-
sība. Jūs teicāt, ka darbinieki saņemot lielas algas,
bet atkal nepievedāt nevienu skaitli. Atļaujat man
pateikt, ka ari tas ir nepatiesība. Šo nepatiesību es
atkal apgāzīšu ar skaitļiem. Man ir priekšā oficiāls
pārskats par to, kādas algas saņem slimo kasu dar-
binieki, sākot ar visatbildīgākiem un beidzot ar ma-
ziem techniskiem darbiniekiem. Slimo kasēs atbil-
dīgākais darbinieks, uz kuru krīt galvenā atbildība
technisko darbu vadībā, ir kases sekretārs un šis at-
bildīgais darbinieks saņem kā vislielāko algu 13.000
rubļu mēnesī. Tas ir darbinieks, kuram jāpārzin kā
kases idejiskā, tā ari techniskā vadība, kuram jāpār-
zin reģistrācija, slimnīcas, ambulances, patversmes
— ar vārdu sakot, kurš ir šīs kases galva unjakti-
skais vadītājs. Ja šādam vadītājam vienā kasē, kas
apvieno 18.000 strādnieku maksā 13.000 rubļu algas
mēnesī, tad taču Jūs, Saiņa kungs, neteiksiet ka tā
ir liela alga. Ir kase, patiesībā tikai viena kā izņē-
mums — tā ir Rīgas vācu kase — kur sekretārs sa-
ņem lielāku atalgojumu, bet par to no viņa prasa vis-
maz 4 valodu prašanu. Tas ir vienīgais izņēmums,
kur sekretārs saņem lielāku atalgojumu. Turpretim
ir pat tādas slimo kases, kā piemēram Bauskas sli-
mo kase, kas savam sekretāram maksā tikai 1.500
rubļu mēnesī. K"ā redzat — pilnīgi pretēji dati. Un

ari Jūs būsat spjesti atzīties, Saiņa kungs, ka vai nu
tīši vai netīši būsat sarunajuši_ aplamības. (A. Vec-
kalns no vietas: «Tīšām, tīšām. Sainis nepatiesī-
bām vien radīts!"). Talak Saiņa kungs taisīja lielu
troksni par to, ka kases_ slikti ārstējot _ Izdevumi,
kas krītot uz vienu ārstējamo, esot pārak lieli, pie

- tam slikti ārstējot. Man liekas, par to nogriezto, vai
nenogriezto kāju nopietni nevarētu runāt Man lie-

. kas, ka tas patiešām bija tāds joks, par kuru no šī
augstā katedra nevajadzēja runāt Ja Jus tādu faktu
pievedat, tad Jums vajadzēja pateikt kura kase tas
ir atgadījies, jopar to atbildību nes ne kase, bet ārsti.
Ja tāds gadījums tiešām būtu bijis, tad es nešaubos,
ka tas ir bijis tādā kase, kuras priekšgala ir jūsu ap-
rindām tuvu stāvoši ļaudis, jo strādnieku kases ār-
stēšana ir nostādīta ļoti priekšzīmīgi. Atļaujat man
dažus datus pievest par to, kādas sumas tiek izdotas
strādnieku ārstēšanai un vai tās sumas tiek izdotas
racionāli vai neracionāli. Man ir dati no vienas lie-
lākās slimo kases, kura apvieno sevī 15.955 kases
locekļus un 11.057 ģimenes locekļus, statistika rada,
ka no visiem slimo kases dalībniekiem slimo 61 %_, no
kuriem 11% ir ģimenes locekļi. Ta tad tieši strādā-
jošoslimo ir drusku mazāk ka 50 %, kas ir griezušies
pie kases dēļ palīdzības. Pavisam par 1923. gadu ir
sniegta dažāda ārstu palīdzība 85.000 reizes, pie kam
viena vizīte, viena ārsta palīdzība izmaksa 48 Latvi-
jas rubļu. Es ieteiktu Saiņa kungam apjautāties pie
jums idejiski tuvu stāvoša Dr. Reinharda kunga un
viņš jums pateiks, vai tas ir dārgi un vai tas ir ra-
cionāli, ja viena slimnieka vizite pie ārsta izmaksa
tikai 48 rubļus. Saiņa kungs, Jūs nevaresat neviena
tāda ārsta atrast, kas Jūs izmeklētu, kaut ari pavirši
par 48 rubļiem. Viena kases dalībnieka ārstēšana
par gadu izmaksā__rubļu,*zāles 350_rubļu. Ta tad
viena slimnieka ārstēšana slimo kase izmaksa 600
rubļu gadā. Ģimenes locekļu ārstēšana ļr drusku
lētāka — 415 rubļu. No šiem skaitļiem jus redzat,
ka pārmetumi slimo kasēm, it ka viņas strādātu ne-
racioneli, atkrīt un tāpēcari ir aplami runāt, ka pri-
vātā ceļā var lētāki ārstēt Bet nu Saiņa kungs ap-

- sviežkažokam otru pusi un saka, kakases par daudz
lēti strādā. Saiņa kunga uzstāšanas man atgādina
krievu fabulu par vilku un jēru: kad vilks saka jē-
ram, ka tas sajaucot ūdeni, dzerdams lejpus strau-
mei. Jūsu uzstāšanās te bij nevis no lietderībasmo-
tiviem, Jūs te uzstājāties nevis gribēdami šo svētīgo
iestāžu darbību kritizēt, bet Jūs uzstājaties vienkārši
tāpēc, ka Jūs esiet pret katru strādnieku apdrošinā-
šanu un tāpēc Jūs nākiet ar tādiem ne visai tīriem,
ne visai godīgiem paņēmieniem. Tālāk pārmet slimo
kasēm, ka Latvijas slimo kases izmaksājot _ daudz
dārgāki, sevišķi viņu pārvaldes orgāni, neka ārze-
mēs. Atjaujiet šoapgalvojumu ar statistiskiem datiem
apgāzt. Ja Latvijas lielāko slimo kasu pārvaldes apa-
rāts izmaksā 8% un caurmērā procents visām slimo
kasēm sniedzas līdz_ 10%, tad ārzemēs kasu pārval-
des orgāni daudz dārgāki izmaksa. Piemēram Dā-
nijā 1922. gadā slimo kasu pārvaldes" orgāni ir iz-
maksājuši 9%, Šveicē 9,8% un Vācijā 16,3%. Mes
varam kā pieturas punktu ņemt Šveici un Dāniju ka
mazas valstis un tad jūs redziet, ka rnusu lielākas
slimo kases par veseliem VU% ražīgāki strādā un
lētāki izmaksā, nekā mazo ārzemes valstiņu slimo
kases. To vēl reiz lieku priekšā ierakstīt galvās vi-
siem slimo kasu un apdrošināšanas likuma pretinie-
kiem sev par atmiņu. Saiņa kungs atkal_ pakavējās
pie viena sāpīga jautājuma, pie vecās rūpnieku un
amatnieku dziesmiņas par to, lai slimo kases pārval-
dīšanu dodot rūpnieku rokās, viņi par brīvu visu iz-
darīšot un valstij tik daudz tas neizmaksāšot. Tagad
vajadzētu vismazāk runāt par to, ka slimo kases jā-
nodod kādai citai iestādei, kura savas darba spējas

26*
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nav pierādījusi. Ir pilnīgi lieki un vismazāk tagad va-
rētu būt runa par to, ka strādnieku apdrošināšanasie-
stādes būtu jānodod strādnieku apdrošināšanaspreti-
nieku rokās. Es atgādināšu mazu ainu no pagājušās
sēdes. Vakar, apspriežot finansu ministrijas budže-
tu, nāca viens liels kooperācijas apkarotājs no tās
pašas frakcijas, pie kuras pieder Dr. Kasparsona
kungs; viņš uzstājas pret kooperāciju ar tādiem pa-
šiempaņēmieniem kā šodien Saiņa kungs. Viņš uz-
stājās tāpat, kā šodien Saiņa kungs, ar viltotām kār-
tīm pret kooperāciju vispāri. Man liekas, ka zem-
nieku savienībā ir ari ļoti karsti kooperācijas aiz-
stāvji un ka pēc Birkhāna vakardienas runas ari vi-
ņiem ir skaidrs, ka viņu frakcijas biedrs Saiņa kungs
tikpat neglīti uzstājas šodien pret slimo kasēm, kā to
vakardien darīja Birkhāna kungs attiecībā uz koope-
rāciju. Uzstādīt prasību, lai slimo kases tiktu nodo-
tas slimo kasu pretiniekiem, tā ir aplama un nepie-
pildāma prasība, jo nevar laist kaitīgu kustoni par
dārznieku. Nav noslēpums, ka labā spārnā ir dažas
grupas, kuras mūsu valsts 2 svarīgos likumos —
agrāro reformu un strādnieku apdrošināšanas liku-
mos neredz neko citu, kā tikai ļaunumu. Šie kungi
no agrāras reformas taisa vienu slēdzienu, tā esot iz-
nīcinājusi privātīpašuma apziņu un radījusi traku
suņu baru Latvijā_ no strādnieku apdrošināšanas li-
kuma viņi taisa slēdzienu, ka tas apdraudot Latvijas
rūpniecību! Par apmierināšanu šiem kungiem es
varu_teikt vienu — ja pienāks tāds laiks, ka augstā
nama bus jums balsu vairākums, un jūs gribētu iz-
vest strādnieku apdrošināšanas likuma likvidēšanu,
tad neaizmirstat ka šo likumu jūs nevariet atcelt ar
nobalsošanu šinī namā, jo viņu aizstāv visas plašās
simtiem tūkstošu lielās apdrošināto masas, kuras ir
šo likumu izcīnījušas un tāpēc par vēlu jūs savu sli-
mo kasu kapa dziesmu esiet uzsākuši!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sainim.
H. Sainis (zemnieku savienība): Višņas kungs

te runāja ar stipriem vārdiem par tādām lietām, uz
kuram es nemaz netiku aizrādījis. Es neteicu, ka sli-
mo kasu ārstēšana ir dārga vai lēta, bet tikai pieve-
du faktus, ka arstē_slimo kasēs. Ja Višņas kungs
nu nak un saka, ka tā ir joka lieta, ka cilvēki iziet bez
kājas vai bez rokas no slimnīcas, tad tā ir slimo ka-
su darīšana, tas rāda, kā slimo kases skatās uz to, ka
cilvēki iziet no slimnīcas bez kājas vai rokas. Attie-
cība uz mazām algām kasu darbiniekiem nerunāšu
no sevis, bet aizrādīšu, kā budžeta komisijā tika
lemts, ka slimo kasu darbinieku algām nevar izdot
vairāk par 10%. Tā tad ir izlietoti vairāk nekā 10%
un nevis 8%. Parēķiniet, Višņa kungs, cik iztaisa
8% no 75.000.000 rubļu. Vai tā būs maza suma? Cik
slimo apkalpo šie darbinieki? Tapec visi tie stiprie
izteicieni nav vietā. Par tādām lietām, par kādām
Jus runājat, es nemaz_ nerunāju. Es tikai aizrādīju uz
tam nebūšanām, kādas nonāk slimo kasu dalībnieki.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kaspar-
sonam.

K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Deputātu kungi! Te vakar, runājot par
slimo kasu pārvaldes izdevumiem, es minēju skaitli
18%,_ Es teicu: pārspriežot šo budžetu budžeta ko-
misija, tagadējais darba ministrs atzinis, ka pārval-
des izdevumi mazākam kasēm esot 18%. To, ko

J/ ,,toreiz darba ministrs teica, es tūlīt uz vietas uzrak-
stīju. Man tasirpie rokas. Viņš teica, ka pārvaldes
izdevumi mazākam kasēm ir ap 18%. Te ir tikai
fakta konstatējums. Ja te nu nāk un saka, ka te ru-
na šai ziņa kailas nepatiesības, sagrozot faktus, tīši
vai netīši sarunājot aplamības u. t t, u. t t, tad man
kategoriski jāatraida šādi apgalvojumi. Es runāju
tikai to,kas faktiski noticis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds. Reinhar-/\
dam. V,, ,

G. Reinhards _ (kristīgā nacionālāsavienība)r%jAugstais nams! Jūsu uzmanību es ilgi neaizkavēšu.-J/y
(Sauciens pa kreisi: «Paldies par to!") Man ir jā-
fiksē tas pats stāvoklis, kāds mums ir bijis arvien
pret darba ministriju. Lielākais iebildums, ko mēs
ceļam pret darba ministriju, ir tas, ka darba mi-
nistrija mums ir politiska ministrija. Darba mini-
strija pārzin tik lielas nozares mūsu sociālā apgādī-
bā, ka viņa nedrīkst tā locīties pēc katra politiskā
vēja. Ari priekšrunātāju kungi, ne tik vien no labās
puses, bet ari nokreisās puses ir žēlojušiespar to, ka
izmanto sociālās likumdošanas un sociālās apgādības
jautājumu, vispār sociālās lietas jautājumu politiskā
virzienā, ka izmanto ari ministriju kā tādu un viņas
darbiniekus politiskā aģitācijā un politiskiem nolū-
kiem. Tas, saprotama lieta, kaitē visai lietai. Nevar
šo lietu, kas ir pilnīgi apolitiska, padarīt par politisku,
jo sociālā apgādība, ja viņa ir pareiza, vadās no pa-
visam citiem principiem nekā lielā politika; viņai ir
jābūt neatkarīgai. Tāpēc darba ministrija, kas mai-
nas līdz ar katru kabinetu, nav tā iestāde, kas varētu
šo lietu vadīt. Kā piemēram mūsu darba ministrija
var vadīt visu mūsu sanitāro iekārtu, kas līdz šim ir
bijusi taisni krasi politiski noskaņota. Kā viņa var
vadīt visu slimo apgādību caur mūsu slimo kasēm, ja
tur tik asi izteicas šķiru naids; taisni šinīskasēs, kur
nedrīkst būt nekāds šķiru naids, jo šinīs kasēs pie-
dalās no visām partijām un visādu pasaules ieskatu
cilvēki. Tas ir pilnīgi apolitisks jautājums. Tāpēc
ari tie pārmetumi un tā aizstāvēšana, kas te ir dzir-
dama, ir pilnīgi saprotama. No vienas puses izjūt,
ka darba ministrijas darbība nav pareiza, no otras
puses atkal, kas aizstāv šo iestādi kā politisku ieroci
politiskā cīņā, tie atkal uzbrūk otriem,ka «runājot vai
nu apzinīgi vai neapzinīgi melus, nepatiesību" u. t t
Tas ir pilnīgi saprotams. Es domāju, ka mēs to no-
vērsīsim tik tad un varēs šāda iestāde kā darba mi-
nistrija tik tad ražīgi strādāt, ja viņai noņems šo po-
litisko ietērpu, ja viņu padarīs par tādu iestādi, kas
nav saistīta ar katrreizēju vēju, kā viņš pūš katr-
reizējā koalicijā. Tad viņa būs daudz elastīgāka un
nesaistīsies pie tiem nolīgumiem, kas tagad esot ko-
alicijā, ka nedrīkst neko grozīt no tā, kas līdz šim ir
pieņemts, nedrīkst noņemt, nedrīkst ari pielikt klāt.
Saprotams, ka tas ir nonsens! Rudzīša kungs jau
pierādīja, ka to tā nevar. Tāpēc mūsu stāvoklis ir
pret darba ministriju tas pats, kāds tas bija līdz šim,
ka darba ministrija kā tāda ir likvidējama un radāma
tāda iestāde, kas lietu varētu vadīt apolitiskā gaitā.
Es mazāk runāšu te par bezdarbnieku nodarbināša-
nu, par bezdarbnieku apgādāšanu, par to sumu, kas
asignēta viņu nodarbināšanai.Tas ir skaidrs un vien-
balsīgi atzīts no visiem, ka bezdarbnieku nodarbi-
nāšana līdz šim ir stāvējusi zem katras kritikas. Šī
nauda ir bijusi izsviesta pa logu laukā un būtu bijis
daudz_ pareizāki, ja šo naudu nodotu bezdarbniekiem
bez kāda darba rīkošanas. Tad vismaz nevarētu tā
samaitāt, tā demoralizēt mūsu tautu kā tagad, t i.
ka cilvēkiem dod tādu darbu, kas ir pilnīgi neražīgs,
bezprātīgs darbs! Tādi darbi vēl turpinājās arvienu
talak. Viņiem nav it nekāda aprēķina. Vienā otrā
vieta varbūt ir labojies tas pilnīgi neciešamais stā-

-voklis,_kads_viņš bijano sākta gala. Bet ka viņš va-
rētu but citāds, ja butu kaut kāda kontinuitāte šinī
lieta, ja nebūtu saistīta šo darbu rīkošana ar to vēju,
kāds viņš Puš augšā ar katrreizējo koaliciju. Tad
patiešam šo naudu varētu priekš tādiem darbiem iz-
rīkot un izdot, kam ir kaut kāda jēga un nozīme, kas
butu produktīvs. Bet tas līdz šim ir ļoti mazā mērā
novērojams. Jo taču visi mēs saprotam, ka tas ma-
zais darba roku spēks, kas mums tagad ir, varētu
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tikt nodarbināts, jomums darba ir daudz vairāk, ne-
kā viņa bij pirms kara. Tomēr tos nenodarbina un
nevar nodarbināt, nevis tādēļ, ka nebūtu darbu,nevis
tādēļ, ka mums būtu par daudz darba darītāju. Ap-
stākļi ir taisni otrādi. Mums darba ir par daudz un
darītāju par maz un tomēr mēs tos visus nevaram
nodarbināt, vai ari nodarbinām pilnīgi smieklīga ne-
produktivā kārtā. Te nu ir rīkošanas vaina. Ap-
stākļi taču nav tik slikti, bet nav galvas, kas visu
vadītu. Un galvas tā nebūs ari turpmāk. Kaut ari
mēs liktu darba ministrijas priekšgalā to labāko gal-
vu, tomēr ari tas neko nevarētu izdarīt, jo viņš pa-
sēdētu tikai pāris mēnešus un butu atkal projām.
Rīkoties pēc zināmiem piedzīvojumiem šinī laukā
var tikai tad, kad ir_ pilnīgi neatkarīga un nodrošinā-
ta vadība. Es gribētu aizrādīt mūsu kreisiem runā-
tājiem ari uz to, ka viņi paši jau sūdzas, ka darbi ir
neproduktivi, nav piemēroti, kā te Veckalna kungs
teica, sieviešu organismam, nav produktīvi, kā to
teica Rudzīša kungs u. t. t. Viņi paši to atzīst; viņi
paši neko nevar runāt pretim maniem ieskatiem, ka
tas tiešām tā ir. Tās ir viņu pašu domas, tikai viņi
negrib pilnīgi atzīt to, ka darba ministrija nespēj
strādāt un rīkoties tā, kā tas būtu vajadzīgs, kamēr
viņa būs politiska. Viņi domā, ka vainīgi ir citi ie-
mesli, ka vainīga varbūt persona. Mazinieki varbūt
domā, ka viņi to labāk varētu izdarīt, kreisie varbūt
domā, ka to izdarītu gudrāki viņu priekšstāvis. Bet
ir veltīgi tā domāt, neviens neko neizdarītu! Visi jau
ir izmēģinājušies un tikpat nekur nav tikuši. (Starp-
sauciens pa . kreisi. ) Es ari to nevarētu veikt zem
tādiem apstākļiem, kādi ir tagad un to neveiktu ari
Jūs, Rozentāla kungs. Bet ja šai ministrijai būtu ci-
tāda nokrāsa, ja viņa nebūtu saistīta ar tādiem lī-
gumiem, kādi jums pastāv ar centru, tad gan viņa
varētu veikt visu, kas vajadzīgs. (Starpsauciens pa
kreisi.) Kā nu nebij? Tas līgums pastāvēja arvien.
— Višņas kungs aizrādīja uz to, ka ārstēšana strād-
nieku kasēs esot priekšzīmīga un ļoti asā kārtā uz-
bruka tiem runātājiem, kas bija citādās domās. Es
nerunāšu par veidu, kādā viņš gribēja pierādīt to,
ka viņa pretinieku domas neesot pareizas; gribu ti-
kai pievest dažus faktus, ka ārstēšana šinīs strād-
nieku kasēs tik visai priekšzīmīga gan nav. Ar to
vien, Višņaskungs, ka pieved, cik lielas naudas sumas
tiek izdotas ārstēšanai, nepietiek, ar to vien nav pie-
rādīts, ka šīs sumas tiek izlietotas tiešām lietderīgi.
Tā tad lielums nepierāda lietderīgumu. Var izdot
diezin cik lielas sumas, bet vajaga ari pierādīt, cik
lietderīgi tās izdotas. Piemēram Liepājas kasēs tā
nav lietderīga izdošana, kad ārsti dabū par katru
slimnieka izmeklēšanu jeb viziti, kā mēs to saucam,
6 rub_ 50 kap. Jūs redzat, ja ārstam slimo kase sa-
maksā 6 rubļi 50 kap., tas ir 5 zelta kapeikas par to,
ka viņš slimnieku izmeklē, kas tādā gadījumā ir tas
cietējs? Jūs teiksat, ka ārsti ir tie cietēji! Ārstam
jāēd tā bada maize un tādā kārtā viņš nevar strādāt
ilgi par tādu bada maizi, par tik niecīgu algu —
5_ kapeikas. Tas, lūk, ir slimo kasu lāsts! Šī pa-
radībanav nekāda jaunaparādība, jo vecā Vācijā un
ari citas zemēs, kur ir bijušas slimo kases, tas jau ir
sen bijis. Man ir labi zināms, ka tur priekš kara iz-
meklēja unārstēja slimniekus par 10 līdz 12 feniņiem,
tas ir apmēram 5 kapeikas. (Starpsauciens.) Ir loti
nepareizi, ka tas ir tā, bet man ir ari labi zināms, —
es gribu taisni tiem slimniekiem par labu runāt, kas
griežas pie šiem ārstiem, ka tiem ir tikai no tā jā-
cieš. Jūs domāsat, ka ārsti pavirši izmeklē, ka tie
ir tie vainīgie, bet, kungi, ārsti ir tādi pat cilvēki
kā ikkatrs no mums. Tie labākie ārsti, kas gribēs
par savu darbu saņemt ari pienācīgu atalgojumu, vi-
ņi drīz vien izies ārā no šīm kasēm, viņi tur ilgi ne-
strādās! Tā tad šie slimnieki, kas griežas pie slimo

kasēm, dabū taisni to mazvērtīgāko ārstu palīdzību, jo
par 6k rubļi, protams, ari labāku neko nevar dabūt!
Es domāju, ka Višņas kungs nevarēs apstrīdēt tos
6V2 rubļus, jo tas ir fakts, kuru nevar apstrīdēt! Viņš
gan teica, ka citi esot «samelojuši, niekus stāstīju-
ši", nepatiesību stāstījuši, bet tas tomēr ir fakts par
tiem 6V2 rubļiem Liepājas kasēs. Man ir žēl tie kasu
dalībnieki, kuri domā, ka caur šo likumu viņiem
daudz kas dots, ka caur to viņus labi apgādās un
es te vēlreiz tāpēc brīdinu darba ļaudis no šī ka-
tedra par šo likumu. Par visu to lielo naudu, ko sa-
ņem šīs slimo_ kases, ja to racioneli izlietotu, būtu
daudzreiz vairāk līdzēts šiemkases dalībniekiem, bet
ja viņu izlieto namu pirkšanai, dārgu labierīcību ie-
rīkošanai tanīs namos, kur ir kases pārvaldes, kur
visi tie kungi sēž, tad saprotama lieta, nevar daudz
priekš kases dalībniekiem izlietot, jo lielas sumas aiz-
iet prom priekš pārvaldes un protama lieta, ne tikai
10%, kā te rēķināja caurmērā. Ja šinīs procentes
ieskaita ir namu pirkšanas izdevumus, ir visus citus
rēķinus, kas tur nāk klāt, ja tos visus saliktu iekšā
un lasītu starp rindiņām, tad jūs tur lasītu ko citu.
Te nākt ar kaut kādiem skaitļiem, operēt protams
ir diezgan viegli, bet vajaga iepazīties tuvāk ar vi-
siem šiem rēķiniem un tad būs redzams, ka viens
otrs rēķins ir lielāks lasāms, nekā te mēģināja ap-
galvot. — Loti pamācošs bija slimo kasu delegātu
kongress, kas mums visiem atmiņā dēļ cīņas, kāda
notika starp maziniekiem un kreisajiem. Man bija
iespēja šinī kongresā ņemt dalību un jāteic, ka es
nedabujujvisai labu iespaidu no šī kongresa. Es taisni
griezu vērību uz ārstniecisko pusi un nevis uz tech-
nisko pusi, jo mani vairāk interesēja ārstniecciskā
puse šī kongresa laikā. Šinī kongresā bija uzņemts
dienas kartība jautājums par tuberkulozes apkaro-
šanu, par_ lipīgu slimību apkarošanu, par profilaksi.
Tur uzstājas kāds cilvēks kā ārsts, viņš teica, ka
esot ārsts, bet es pēc ievāktām ziņām nezinu, vai
viņš ir ārsts, jo viņam nav nekāda ārsta diploma.
Tas ir kāds Livšica kungs. Šis kungs pie jautāju-
ma, par kuru es nupat minēju, sāka apgalvot, ka ja
mes tagad pilsoniskoiekārtu gāztu, tad mēs varētu
apkarot jolabāka mēra tuberkulozi . Tas bija tāds
uzaicinājums uz tagadējas pastāvošās iekārtas gā-
šanu Latvija, lai varētu labāk apkarot tuberkulozi!
Man, ka ārstam, bij ļoti žēl šinīskasēs apdrošināto
cilvēku, tapec ka es redzēju — ja ārsts tā var runāt
par tuberkulozes apkarošanu — kādās rokās ir no-
nakuš_ slimo kasu dalībnieki, ja pašā. augšā, pašā
vadība, pašā kongresā tādi ieskati tiek pausti. Kungi,
tas ir nepielaižami un ja nu nāk te un teic, ka mūsu
slimo kases strādnieku ārstēšana ir priekšzīmīga,
tad tas ta nav, tas nesaskan ar patiesību. Tas pa-
tiesi nesaskan ar patiesību, jo tur ir tādi savādi
ārsti — viņi vismaz izdodas par ārstiem. Man ir
šaubas, ka tie _r ārsti, jo ārsts nevarētu nekad tādas
aplamības runāt Bet redziet, tas pierāda, ka taisni
šīs lietas pārvaldē kā ari kongresā, kurš ir galvenais
noteicējs, politiska aģitācija iezagusies tāpat kā mi-
nistrijā un tā traucē un samaitā lietu un padara cīņu,
kas ir veicama slimo kasēm, par neiespējamu. Cīņa
pret tuberkulozi ir nepieciešama, jo tuberkuloze ir
vislielākā nelaime Latvijā, un jatur izdara aplamības
un sajauc visus jēdzienus, tad tiešām paliek žēl to
cilvēku, kas nākšo politisko avantūristu rokās, tā-
pēc ir drusku jāierobežo tas izteiciens, ka «slimo
kasēs strādā priekšzīmīgi". Es, kā ārsts, tam nevaru
ticēt, jo es esmu piedzīvojis ko citu. Nevar prasīt
no katras iestādes, lai tā būtu ideāla, bet gan var
prasīt, lai vadošie principi būtu ideāli. Mazie sīkie
grēki visur nāk priekšā, bet ja kāds saka, ka slimo
kases nevar tuberkulozi citādi apkarot, kā tikai ar
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pastāvošās iekārtas gāšanu, tad man šķiet, ka šis
ārsts, kurš izrakstīts no komunistu valsts, ir tumša
persona. (Sauciens pa kreisi.: «Gaišāks, ka Rein-
hards!") Ja pielaiž priekšgalā tādus cilvēkus, tad es
teikšu,ka visa mūsu slimo kasu lieta ir diezgan vāja!
(Starpsauciens.) Tas man jāaizrāda (griežas pret
kreisiem) tāpēc, ka jūs viņu tik daudz slavējiet. Te
izbeidzas katra prātīga debatēšana par tik nopietnu
jautājumu, kāds ir slimnieku ārstēšana, ja tādi cil-
vēki vada mūsu kasu sanitāro lietu. Man vēl būtu
jāiesniedz divas pārejas formulas pie šī budžeta.
Lieta ir sekoša. Pēc likuma iemaksas kasēs ir «līdz"
2%. Saprotama lieta, ka lieta beidzas tā, ka ņem
maksimumu. Neņem vis pusi vai vienu jeb mazāk
kā divi procenti. Tas ir pilnīgi saprotams. Kamēr
pārvalde tāda, kā tagad ir, tikmēr būs arvienu mak-
simums. Ja grib 2%, tad to skaidri likumā vajaga
pateikt un nevajaga likumā atstāt svārstīšanos «līdz"
2%. Tas ir tādēļ no svara, ka jamēs lietu apskatām
budžetā, tad mēs nevaram zināt, cik nākošam gadam
vajadzēs valsts piemaksas slimo kasēm. Kā mēs
varam par budžetu balsot, nezinādami,, cik nāksies
maksāt. Varbūt tās piemaksas nebūs lielas, varbūt
kases nāks pie atziņas, ka mēs nedrīkstam tik daudz
valsts naudu prasīt, kā ari ņemt no strādniekiem un
darba devējiem. Varbūt vajadzētu mazāk? Man
nekas nav pretim: ņemiet 2% vai 3%, ja jūs spējiet
samaksāt. Bet neskaidrība jānovērš. Tāpēc es ie-
sniedzu pārejas formulu, kas tonovērstu. Viena pār-
ejas formula būtu tāda: «Likumdošanas ceļā no-
teikti fiksēt uzņēmēju un dalībnieku iemaksu pro-
centu slimo kasēm. Otrā skanētu: «Saeima nolemj,
ka valsts tiktu atsvabināta no obligatoriskām node-
vām procentuālā veidā, bet tiktu noteikta suma fik-
sēta katrā pamatbudžetā".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Paulam
Kalniņam.

P. Kalniņš (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
Kolēģis Reinharda kungs iesāka šodien savu runu,
'nostādamiesitkāuzpavisamcitaviedokļapretsli-

mo
^ kasēm, nekā viņš parasti to mēdz darīt Viņš

iesaka ar 'to, ka atzina vismaz slimo kasu derīgumu
un vajadzību, bet apstrīdēja to, vai viņas strādā
priekšzīmīgi, izsacīdamies pat, ka ārstēšana notiekot
nevis slimnieku labā, bet slimo kasu darbinieku labā
un nobeidza savu runu ar to,ka viņas neizturot galu
gala nekādu kritiku, jo no Krievijas esot izrakstīti
kasu ārsti komunisti, kuri viņās ielikti ar pavisam
citu nolūku. Viņš sevišķi aizrādīja uz vienu no
ārstiem, uz_ Dr. Lipšicu. Es līdz šim biju dzirdējis
dažādi runājam, bet nekad es nebiju sagaidījis, ka
Reinharda kungs runās kā ārsts tādā pat garā par
citiem ārstiem, kā savā laikā runāja Saļņa kungs
par mūsu skolotājiem. Tādu runu varēja vēl sagai-
dīt no kāda no zemnieku savienības vīriem, kuru in-
teliģenci es arvien biju uzskatījis par mazāku, ne-
kā Reinharda kunga, bet jāsaka, ka esmu vīlies. Bet
tagad es gribu atgriezties pie Dr. Lipšica. Par viņu
es varu teikt tikai vienu, ka šis Dr. Lipšics ir strā-
dājis Krievijā nevis komunistu laikā, bet jau pagai-
du valdības_ laikā un viņš kādus 10 gadus ir strādā-
jis taisn_ kā slimo kasu ārsts, tā kā viņam prakse
šai lauka ir varbūt daudz lielāka, nekā Jūsu, Rein-
harda kungs. Tā uzstāties pret savu kolēģi nepa-
laiž taču ari tā ārstu etiķa, ar kuru sevišķi Jūs, Rein-
harda kungs,_ mēdzat lepoties. Esi domāju, ka uz
viskategoriskāko noraidīs šādu Jūsu uzstāšanospret
kolēģi visi tie_ ārsti, kuri neatzīst tādus «ētiskus"
principus kā Jūs, Reinharda kungs vienā vārdā sa-
ka: «slimo kases pērk namus un ierīko greznas tel-
pas un no otras_ puses kopā ar Saļņa kungu apgalvo,
ka slimo kasu ārsti strādā slikti. Reinharda kungs,

es nezinu, vai Jūs esat kādā kasē par ārstu, bet Jūsu
kolēģi, ari tie, kas ir tādos pat politiskos uzskatos
kā Jūs, strādā tiklab otrā kopējā slimo kasē kā dau-
dzās citās strādnieku slimo kasēs. Paprasiet tiem
saviem kolēģiem, lai viņi pasaka Jums, vai telpas,
kuras viņi strādā, ir tādas, kas būtu cik necik pie-
mērotas viņu darbam. Kasē, kurā es strādāju —
un tā ir tā pate, kurai labais spārns galvenā kārtā
uzbrūk, — telpas jau sendienās atpakaļ vajadzēja
noplēstvai pārbūvēt. Tikai tad tās drīkstētu pa-
radīt kādam ārzemes slimo kasu darbiniekam, kurš
iebraucis, lai iepazītos ar mūsu slimo kasēm. Tā
tad' Jūsu pārmetums, ko Jūs mēģinājāt šeit izteikt
tiem, kas aizstāv slimo kases un kas ar skaitļiem
pieradija, _ka pārvaldes orgāni neizmaksā tik daudz,
ir nevieta. Te ir nākuši vairāki deputāti ar datiem
un pieradījuši, ka pārvaldes orgāni nav nemaz tik
dārgi, ka laba puse izbļauj, bet Jūs nākiet tomēr un
pasakiet, ka esot slimo kasēm lepnas telpas, pārval-
des orgāni izmaksājot lielas sumas un jūs tāpēc ne-
varot par budžetu balsot. Esiet taču atklāti un pa-
sakiet tikpat skaidri, kā Jūs sākumā teicāt, ka dar-
ba ministrija ir politisks orgāns un ka tādēļ nevarat
tai Uiztlceties._ Spriežot pēc tā, kā Jūs savu runu
sakāt, es varēju domāt, ka Jūs iziesiet uz to pašu,
ko jau man budžeta komisijā nācās aizstāvēt, t i.
ka dažas tagadējās iestādes ir jāpievieno darba mi-
nistrijai un tās būtu: veselības departaments ar viņa
funkcijām, iekšlietu un darba ministrijai pievienotās
bērnu un bēgļu patversmēs; tāpat viņai vajadzētu
ari pārzināt visu sanitāro uzraudzību mūsu darbnī-
cas, rūpēties par invalidiem, bezdarbniekiem u. t. t,
vispārīgi tās funkcijas, kuras Prūsijā ir uzņēmusies
ta saucama tautas labklājības ministrija. Es domāju,
ka Jūs, Reinharda kungs, liksiet priekšā nodibināt
tādu ministriju un uzticēt viņas pārzināšanu kādai
neitrālai personai. Es tikai nezinu, no kurienes Jūs
gribiet izrakstīt šo neitrālo personu. Es domāju,
ka neatradīsies tāda valsts, no kurienes varētu iz-
rakstīt tādu «neitrālu" ministri. Pie mūsu parla-
mentariskās iekārtas resori var būt uzbūvēti tikai
ar politisku ministri priekšgalā. Es domāju,ka Jūsu
viedoklis tad vēl būtu bijis kaut cik saprotams, ja
Jus, ta kā iesakiet, būtu ari nobeiguši savu runu.
Jus tomēr beidziet ar kaut ko tādu, ko es nesagai-
dīju._ Jus nekautrējāties apgalvot, ka Jums ir žēl to
cilvēku, kas tiek ārstēti slimo kasēs. Reinharda
kungs, es nezinu, kā to nu nosaukt, ja viens ārsts
saka, ka viņam ir žēl to slimnieku, kurus ārstē citi
tādi pat ārsti silmo kasēs. Visi tie paši ārsti, kurus
citādi Jūs aizstāviet, pie kuru profesijas Jūs paši
piederiet, piepeši pārvēršas par nožēlojamiem cil-
vēkiem, tikko viņi darbojas strādnieku slimo kasēs.
Es neatrodu nekāda kvalificējuma šādam kolēģu no-
vērtējumam. Tas ir apvainojums visai ārstu profe-
sijai, pie kuras Jūs paši vēl piederat. No tiem ār-
stiem, kas strādā slimo kasēs, neviens par bagāt-
nieku nav kļuvis,. Ja kāds ārsts ir kļuvis bagāts,
tad drīzāk kāds no tiem, kas strādā nevis slimo ka-
ses, bet kas ņem 500—1000 rubļu par vizīti. Jūs
paši te nacat un sacījāt, ka slimo kasu ārsti saņem
grašus, bet no otras puses Jūs tepat sacījāt, ka žēl
Jums to cilvēku, kurus šieārsti ārstē. Bet tas taču
ir viedoklis, ka labi ārstēt var tikai ārsts par dārgu
naudu. Ja Jūs atzīstat, ka kasu ārsti nedabū pienā-
cīgu atalgojumu, tad pasakāt, lai nostāda slimo ka-
ses ta, ka ārsti patiešām varētu saņemt pienācīgu
atalgojumu. Tā ir cīņa, kuru acumirkli ved Liepā-
jasārsti. Pret šo cīņu mēs neesam nekur uzstāju-
šies. Šī cīņa ir vesta Vācijā, un ari citur ārzemēs,
kur slimo kases pastāv jau ilgus gadus. Bet ja no-
stājas ta, ka ar vienu roku kasu ārstus it kā aizstāv,
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ar otru met tiem dubļus acīs, tad man jāsaka, ka tādu
jezuitisku viedokli es nesaprotu. Mūsu slimo kases,
bez šaubām, nav nostādītas tik labi, kā ārzemju sli-
mo kase. Ari mūsu kasu ārstu atalgojums ir zems.
Tas ir taisnība un pret to vispirmā kārtā cīnīsies vis-
tuvākā nākotnē paši ārsti. Bet tā ir viena_ lieta un
otra lieta ir tā, ka no vienām slimo kasēm ārsti beg
projām un citās it kā stājās iekšā. Pagaidām strād-
nieku kasēs vēl strādā ārsti ar dažādiem politiskiem
uzskatiem kopīgi savu grūto un slikti algoto darbu.
Liepājā atalgojums, varbūt, bij viszemākais, tadeļ
tur ari pacēlās pirmais protests no ārstu puses. Ja
nu ievērojam valsts pabalstu augstumu un sumas,
kādas ir vispārīgi mūsu kasu rīcībā, tad jāsaka, ka
ar šiem līdzekļiem nekādā- ziņā neviena kase nevar
būt izšķērdīga un tuvākā nākotnē nevarēs daudz uz-
labot ne ārstu honorārus, ne ari citu darbinieku at-
algojumus. Jāievēro, ka mūsu slimo kases ir vēl
jaunas, kurām vēl jāorganizē visāda veida palīdzī-
ba, kas ārzemēs jau sen ir noorganizēts. Jāsaka,
ka mums līdzekļu vēl daudz par maz, lai slimo kases
veiktu visus savus uzdevumus. Atvēliet kasēm lie-
lākus pabalstus, tad strādniekiparādīs, ko viņi spēj
ari šai laukā. Bet to jūs negribat darīt; jus sakāt,
ka pabalsti, kuri tiek doti, jau tā ir pārāk lieli. Visi
dati, visi pārskati, kādi te ir sniegti par slimo kasēm,
ir apliecinājuši manu vārdu pareizību. Slimo kasu
kongresos ir skaidri un gaiši ticis aprādīts, kādus
mērķus sev spraudušas slimo kases un kādi lieli_uz-
devumi stāv viņām vēl priekšā, Viņas grib gadat
par sanatorijām tuberkulozes slimniekiem, par atpū-
tas vietām vārgiem kases dalībniekiem un viņu ģi-
menēm:; tās_ir tādas prasības, kuras jāveicvistuvākā
nākotnē. Ārzemēs šīs labierīcības jau pa lielākai
daļai ir ievestas dzīvē, tur jau ir ierīkotas un tiek
uzturētas no slimo kasēm labi daudz sanatorijas di-
loņa slimiem kases dalībniekiem un viņu bērniem.
Ja nu šeit ceļ ierunas pret to, ka viena kase ir no-
pirkusi māju, kuru līdz pēdējai istabai grib izmantot
kases vajadzībām, vai tad pret to nopietni varētu
protestēt cilvēki, kuri zin, kādas īres cenas pie mums
Rīgā pastāv. Tie principi, par kādiem Reinhards
runāja, un kuri tagad trūkstot mūsu darba ministri-
jai, bija ļoti neskaidri un es šaubos, vai viņus iespētu
izvest dzīvē pat Reinharda kungs. Strādniecība ne-
ticēs nekad ne Reinharda «labai gribai", ne viņa
principiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rein-
hardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) :
I Augstais nams! Es neesmu ne ar vienu vārdu tei-
r/cis, ka šis kungs Lipšics, kas uzdodas par ārstu, bū-
y tu bijis komunists, es teicu, ka viņš ir no komunistu

/ļ ]/zemes izrakstīts un tas ir taisnība! (Starpsauciens
kreisā pusē: «Kas izrakstīja? Jūs laikam?").
Prasāt to Dukura kungam. Tad tālāk, Jūs apgalvo-
jāt,ka viņš esot ārsts. Man jāsaka, ka tas gan var
būt, bet es to nezinu; viņš vismaz diplomu tur, kur
visiem tas jāstāda priekšā, nav uzrādīijs. (Br.
Kalniņš: «Viņam eksāmens pie Jums nav jāliek.)
Viņš nav stādījis priekšā savu metriku, mēs nezi-
nāmākas viņš ir un vai tas ir tas pats Lipšics, kas
figurē Krievijas ārstu sarakstos. Par to nekādu pie-
rādījumu nav un teikt jau var daudz ko. Tādam
cilvēkam uzticēt slimniekus, un viņu dzīvību, kam
nekāda pierādījuma nav, ka viņš ir ārsts, nav iespē-
jams! Mums taču visiem ir labi zināms, ka tad, kad
Latvija dibinājās, saradās visādi ārsti. Bija kādi
3—4 gadījumi tanī laikā, kad es biju par veselības
departamenta priekšnieku, kur par ārstiem uzdevās
pat tādi, kuri nav bijuši ne par feldšeriem. Bija
grūti pierādīt, ka tie nav ārsti, jo mēs toreiz vēl

nepazinām tās metodes, kā tādus «ārstus" ķert. Bet
gadās jauari vēl tagad, kad uzdodas par ārstu viens
otrs. Es neesmu teicis, ka viņš nav ārsts, bet viņš
gan nav pierādījis līdz šim, ka viņš ir ārsts (starp-
saucieni). Bet viņam taču nav veselības departa-
mentā vajadzīgie dokumenti, nav vajadzīgās ziņas
par viņu! Pasakiet jūs, kungi, kur tad ir viņa pa-
pīri? (Starpsaucieni.) Jāgriežas man taču ir oficiālā
iestādē, kas to konstatē, vai viņš ir ārsts vai nē un
tur tas nav atzīmēts kā ārsts. Slimo kase viņu pie-
ņēmusi, viņa tic tam uz vārdu, bet nekādu citu pie-
rādījumu nav! (Starpsaucieni.) Lūdzu, prasiet ve-
selības departamentu, kur viņa oficiālie dokumenti
glabājas? Varbūt, beidzamās dienās viņš to pierā-
dījis, bet kad es apjautājos, vēl nekā nebija! Viņš
tomēr strādā divās, trijās mūsu slimo kasēs un uz-
krītošais bija tas, ka viņš attīstīja tādas teorijas, ko
ārsts nevarētu atzīt Es tādēļ sāku šaubīties, vai
tāds cilvēks maz ir ārsts. Es viņu par komunistu
gan neesmu nosaucis, es tikai attēloju to, ko viņš
runāja, un to, ko viņš runāja, jūs nevariet noliegt.
Viņš taču teica, ka kapitālistisko valsts iekārtu Lat-
vijā vajagot gāzt, lai varētu tuberkulozi apkarot
Tas ir fakts! Es teicu tālāk, ka man ir ļoti žēl to
cilvēku, kas tiek viņa nagos! Kalniņa kungs te ap-
galvoja, it kā es apvainojot ar to visus ārstus. Ne-
būt nē. Es zinu, ka ārsti pašaizliedzīgi strādā ka-
sēs. Kalniņa kungs ari varēja tikai to pašu apstip-
rināt, ka viņi pat nedabū piemērotu atalgojumu.
(Kalniņa starpsauciens.) Neuztraucaties Kalniņa
kungs, es ari strādāju kasēs, es divās kasēs esmu
ārsts. Ja Jūs apstrīdiet manu tālāko apgalvojumu,
tad, lūdzu, aizejiet Jūs uz ambulancēm un tad Jus
redzēsiet, ķas tur notiek, redzēsiet cik grūti ir slim-
niekiem un cik viegli ir tiem pārvaldes kungiem,
kas sēž savos kabinetos. Es ne pret ārstēšanu, ne
pret ārstiem, ne slimniekiem nerunāju, es runāju
pret pārvaldi,ka tie tur daudz ērtāki sēž nekā slim-
nieki, un es saku, ka slimniekiem nedod to, ko va-
rētu dot Lai tie kungi, kas pārvaldē sēž, lai tie sa-
šaurinās, lai tie tikpat maz elpotu, kā viņi slimnie-
kiem dod elpot! Bet ir jau otrādi! Viņi bauda vi- ,
sas ērtības, viņi atrodas daudz labākos apstākļos,
nekā slimnieki. Vajadzētu būt otrādi! To uzskatīt
par pārmetumu ārstiem nevar. Tas nav taisnība.
Man ir jāliecina augstā nama priekšā, ka Latvijas
ārsti slimo kasēs strādā lielu patriotisku darbu.
(Sauciens pa kreisi: «Izņemot Jūs, kurš slikti
ārstē!") Ja Jūs, Veckalna kungs, domājiet, ka es
slikti ārstēju, manis.pēc, sakiet to! Saprotams, pub-
lika pati dod savu spriedumu,

^
vai es labi, vai es

slikti ārstēju. Publika nav līdz šim teikusi, ka es
esot slikts ārsts. Bet Jūs manā ārstēšanā neesiet ne-
maz bijuši. Kā es varu teikt, vai es esmu labs, vai
slikts ārsts? Bet es gan varu apgalvot par tādiem,
ko es pazīstu un ja es to saku, tad tādēļ, ka šis Lip-
šics ir kongresa vadības dalībnieks. Viņš, tā sakot,
ir kongresa priekšgalā. Un ja tādi cilvēki stāv
priekšgalā, tad ir jāšaubās, cik ilgi tas lielais patrio-
tiskais darbs, ko ārsti veic, cik ilgi tas turēsies. Es
par to vadītāju runāju, nevis par tiem mazajiem, par
ārstiem. Ko ārsts nozīmē? Tie ir tie kalpinātie un
verdzinātie slimo kasēs. Par to mēs varētu savu
disputu iesākt, kā šīs slimo kases ar laiku verdzi-
nās ārstus! Tas mums visiem ir zināms, bet par
to es negribu tagad runāt. Es gribēju runāt tikai par
tiem vadošiem vīriem, bet nevis par tiem izpildo-
šiem un nevainīgiem ārstiem, kas strādā lielu un
smagu darbu. Bet šis Lipšica kungs nav tas, kas
mazu darbu strādā, viņš ir ari viens rīkotājs. (Sau-
cieni pa kreisi: «Kur tad viņšrīko, Reinharda kungs?
Viņš ir tāds pat ārsts, kā visi citi.")
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petre-
vicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks):
Augsti godātie deputātu kungi! Pie darba ministri-
jas budžeta apspriešanas ir ļoti daudz pārmetumu

/ izteikts slimo kasēm. Pārmetumi ir izteikti tāpēc,
ka viņas ļoti slikti esot organizētas, kas savukārt
esot izskaidrojams ar to, ka slimo kasēs neesot
uzņēmēju priekšstāvju klāt. Loti var būt, ka Latvijā
strādnieku slimo kasēm ir vēl daudz trūkumi. Es

domāju, ka to neapstrīdēs ari paši slimo kasu darbi-
nieki. Bet ja tas tā ir, ja ir tagad vēl daži trūkumi,
tad tas nebūt nenozīmē, ka slimo kasu darbinieki
darbojas slikti un ka pašas šīs kases darbojas slikti.
Mums nevajaga pieiet ar obsolutu mērauklu pie tā
darba, kas_ tikko iesākts un kuru neilgi strādā. Ir
daudz runāts par to, ka slimo kasēm ir ļoti daudz
darbinieku, ka līdzekļu procents, kuru izlieto darbi-
nieku uzturēšanai, ir pārāk liels. Šeit jau viens no
maniem kolēģiem kreisā pusē pieveda ciparus, cik
liels šis procents ir pie mums un cik liels tas ir ārze-
mes. Bet par to_ es negribu, runāt. Es tikai gribu
noradīt, ka ari mūsu valsts ierēdņu aparāts taču ne-
būt nestāv pirmā vietā. Mēs zinām, ka daudzās ci-
tas valstīs ierēdņu skaits ir daudz mazāks nekā pie
mums_ bet darbu padara vairāk un labāki, nekā mū-
su ieredņk Kāpēc tas tā ir? Acīm redzot viņiem ir
daudz lielāka prakse šinī ziņā un ar savu lielo praksi
viņirir daudz ko panākuši valsts aparāta noorganizē-
šanā. Mēsesam jauna valsts, darbojamies tikai 5
gadusun tapeces nevaru pārmest ne mūsu valsts
vadošām iestādēm, ne ari ierēdņiem to, ka viņi nav
pratuši visi kopā noorganizēt mūsu valsts aparātu
ta, ka tas butu pec ideāla vajadzīgs. Bet kāpēc mēs
še nepārmetām mūsu vadošām iestādēm to,ka mums
ierēdņu par daudz, ka viņi neprot strādāt? Ja ņem
rnusu budžetu un salīdzina to, kas tiek izdots valsts
pārvaldes aparātam pie mums un kas tiek izdots
priekš valsts pārvaldes Vakareiropas valstīs, tad
skaitļi priekš mums izrādās nelabvēlīgi. Kāpēc de-
putāti par to nerunā un neapvaino paši sevi, jo mū-
su likumdevēju varā ir iecelt tādu valdību, kas prot
valsts aparātu noorganizēt. Acīm redzot, mēs ne-
esam spējīgi to izdarīt, bet apvainojumus paši sev
ari nekraujam virsū. Valdība ir iecēlusi speciālas
komisijas, ir mēģinājusi panākt ierēdņu aparāta sa-
mazināšanu, bet tomēr galu galā izrādās, ka panā-
kumu ir bijis diezgan maz. Ari šai lietā mēs pārme-
tumu paši sev netaisām. Bet tiklīdz pie kādas lie-
tas ir ķērušies strā_dnieki, kur viņi noorganizē savas
slimo kases, tur tūlīt izrādās, ka pret viņiem tiek
vērsta visasākā_kritika, tiem pārmet nemākulību,
līdzekļu izšķērdēšanu u. t. t E sgribētu teikt, ka
tāds uzbrukums ir nevietā pat tad, ja ari tur būtu
bijuši kādi trūkumi un kādas kļūdas. Tās kļūdas,
kādas slimo kases ir, novērsīs paši strādnieki, jo
viņi ir ieinteresēti to novēršanā. Un kā katru darbu
iepriekš ir jāiemācās, tā tas ir ari pie slimo kasēm.
Un jāsaka, nedaudzos gados jaudaudz kas ir darīts.
Ja jus ņemsat Vakareiropas valstis, tad bez šaubām
slimo kases _tur būs techniski labāk nostādītas, bet
tas nenozīme, ka_ pie mums viņas tā netiks nostādī-
tas; Jāuzsver, jāzin tas, ka pie mums slimo kasu
attīstība ari_ techniskās nostiprināšanas ziņā ir gā-
jusi daudz ātrāki uz priekšu, nekā Vakareiropā un
te nevar piemērot stingrāku mērauklu nekā to, kuru
mes piemērojam priekš valsts. Ja mēs liksim vienā-
du mērauklu, tad mes redzēsim, ka mūsu strādnieku
slimo kasem_ nav nekas ko pārmest un mums būs

. jāatzīst, ka šis slimo kases ir darījušas visu,ko vien
varējušas un ir strādājušas arvislabākām sekmēm.
Pārmet, ka slimo kases slikti ārstējot Man liekas,

ka liejākā daļa no šī pārmetuma krīt nevis uz kases
vadītājiem, bet gan uz ārstiem, kuriem šo pārmetu-
mu negrib izsacīt un neizsaka, Bet šo darbu slimo
kasu darbinieki strādā kopā ar ārstiem. Kāpēc tad
tā teikt, kā to dara Reinharda kungs, ka ārsti — tie
ir labi un tie strādā labi, bet slimo kasu darbinieki —
tie tie vainīgie. Man šķiet, ka ārstiem tāpat ir jā-
rūpējas par to, lai slimie strādnieki labāki tiktu ārstē-
ti, jo ārstiem taču labāk jāzin, kā ārstniecību labāk
noorganizēt Tā tad šinī lietā galvenā atbildība krīt
uz ārstiem un nevis uz strādniekiem. Neskatoties
uz to, Reinharda kungs tomēr apgalvo, ka ārsti strā-
dā labi, tikai slimo kasu darbinieki nederot. Tā
atkal ir netaisna kritika. Man liekas, ka tādu kriti-
ku pret slimo kasēm nevajadzētu vērst Es saku, ja
grib aizstāvēt to principu, ka vajaga pielaist slimo
kasu pārvaldes orgānos ari uzņēmēju priekšstāvjus,
tad vajaga pieiet pie jautājuma no cita viedokļa un
aizstāvēt to ar citiem argumentiem un nevis ar aiz
matiem pievilktiem argumentiem, ka pārvaldes or-
gāni ir slikti nostādīti un ka ja tur būtu uzņēmēju
priekšstavjL tad lietas butu pavisam citādas. Te va-
rētu but citādi argumenti un tos mēdz ari izteikt, ka
ja uzņēmējs vienu daļu maksā, tad viņam ari jādod
tiesības redzēt, kur viņa maksātā nauda paliek. Tāds
arguments butu saprotams. Bet nevajaga taisīt
pārmetumu slimo kasēm tikai tāpēc, ka viņas vada
strādnieki; viņi savu darbu cik iespējams labi vada
un labi līdz šim ir novadījuši. Jāsaka, ka tādi pār-
metumi ir ļoti netaisnipret slimo kasēm. Gan otrā-
di jāsaka, kas zīmējas uz ārstiem, tad ir nenolie-
dzams fakts, ka daudzi no ārstiem — es nesaukšu
viņus vārda, kaut gan man viņi ir zināmi — daudzi
skatās ta, ka ambulancē viņa rīcība ir vienāda un
mājās atkal citāda. Tas par nožēlošanu tā ir. Ja
jus aiziesiet pie ārsta ne kā slimo kasu dalībnieks,
bet ka privāts pacients, tad viņa izturēšanās būs
vienāda (Sauciens no vietas: «Mīlīgāka!"), bez
šaubām viņš izturēsies mīlīgāki, pretējā gadījumā
atkal otrādi. Man jāpieved kāds gadījums. Es no
mājam pa telefonu gribēju izsaukt ārstu pie slimā
bērna.

^
Es_sacīju, ka bērnam temperatūra sniedzas

līdz 39°. Ārsts man ieteica ar bērnu ziemas laikā
pie viņa aizbraukt. Viņš domāja, ka ar viņu runā
slimokašu pacients un prasa: «No kuras slimo ka-
ses Jus esiet?" «Atvainojjet, es par slimo kasi neko
nezinu." — «Ak ta, tad ta ir pavisam cita lieta, espie Jums aizbraukšu". Redziet, es nesaukšu to
ārstu vārda, bet tas ir ļoti cienījams ārsts, kuram es
zvanīju. Es negribu no šī atsevišķā gadījuma tai-
sīt nedz pārmetumus visiem ārstiem, nedz ari vis-
pārēju slēdzienu, ka visi ārsti tā darītu. Taisīt no
viena gadījuma vispārēju slēdzienu būtu nepareizi.
Bet es pievedu to faktu tikai tāpēc, ka tādi gadījumi
ir. Bez šaubām, ir daži ārsti, kuri, ja pasaka viņam,
ka ir no slimo kases, izturas pret slimnieku nevē-
rīgi. Tas par nožēlošanu tā ir. Tāpēc tas, ko Rein-
harda kungs teica, ka_ viena puse — ārsti — dara
patriotisku darbu, strādā kā pati pilnība, bet otra
puse — strādnieki — ir tie sliktie, tas ir nepareizi.
Bez šaubām ir ārsti — un tādu varbūt ir ļoti daudz
— kas strada slimo kasēs savu darbu nesavtīgi.
Iedami pie slimnieka, viņi redz tikai slimnieku, cil-
vēku, viena alga vai tas ir bagāts vai nabags, izšķi-
rības _viņi netaisa. Tāpat ir slimo kasu darbinieku
starpa tādi, kuri strada nesavtīgi un rīkojas kā pie-
nākas. Betjr starp ārstiem un tāpat slimo kasu dar-
biniekiem tādi, kuriem bez šaubām, var taisīt pār-
metumus. Ja var taisīt pārmetumus, tad tiklab vie-
niem ka otriem. _ Un tiem,_kuriem var taisīt pārme-
tumus — tiklab ārstiem, kā ari slimo kasu darbinie-
kiem, kuri iecelti no strādnieku pašu vidus — tiem
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paši strādnieki, viņu pilnvarnieki, pārmetumus ari
taisa. Viņiem skatās pakaļ un ja kāds izrādās par
nederīgu, tad to atlaiž un mēģina viņa vietā dabūt
labāku darbinieku, jo strādnieki paši ir ieinteresēti,
lai_ slimo kasu lieta tiktu nostādīta pēc iespējas labi.
Tapec man jānoraida tie pārmetumi slimo kasēm,
kās te tika izteikti, sevišķi tāpēc, ka viņus izsauca
ne lietderība, ne lietas būtība, bet politiski iemesli.
Man ir bijusi izdevība būt diezgan tuvu slimo ka-
sēm vēl cara laikā, kad viņu pārvaldes orgānos bij
klāt uzņēmēji un ari tagad, kur uzņēmēji nav klāt.
Jāsaka, ka tā sirsnība un dedzība, ar kādu tagad
strādnieki ķeras pie šīs lietas tagad, ir nesamēroja-
mi lielāka. _ Toreiz, cara laikā, strādnieki slimo ka-
ses jutās_kā pabērni, kā tādi, kuriem tur samērā ļoti
maz tiesību. Toreiz viņiem arvienu bij klāt acs, kas
visur un vienmērvisu gribēja veidot pēc sava prā-
ta. Tagad viņi jūtās brīvi un brīvi veido paši savu
darbu. Galu galā būtu pilnīgi pretēji cilvēka da-
bai, ja varētu iedomātie_s, ka strādnieks, kuram jā-
ārstējas slimo kase, mēģinās nostādīt lietu tā, lai
viņu slikti ārstētu, ļai viņam slikti izsniegtu pabal-
stus. Tas ir nedabīgi un neiespējami. Slimo kasē
katru dienu nak slimnieki un katru dienu redz sli-
mo kases darbību, redz visus trūkumus. Tie, kas
sastopas ar trūkumiem, ierodas pilnvarnieku sapul-
ces un cel iebildumus pie atsevišķiem pilnvarnie-
kiem, pie valdes locekļiem u. t t un pieprasa trūku-
mu novēršanu. Tādejādi slimo kasu darbinieki ar-
vienu atrodas zem visstingrākās kontroles. Strād-
nieki nebīstas un iet sūdzēt pārvaldes locekļiem, ja
pret viņiem rupji izturas, ja izdara nepareizus ap-
rēķinus, ja ilgi jāgaida un t t Kasē bieži dežurē
kāds valdes loceklis un ja kāds kantora darbinieks
neizpilda kārtīgi savu pienākumu, tad viņš lietu iz-
šķir tūliņ uz vietas. Tāpēc tie pārmetumi, kuri šeit
izteikti, pec manas pārliecības ir dziļi nepareizi un
nevieta, šim ziņā pārmetumus nevarētu izteikt. Va-
rētu gan citādus argumentus pievest, varētu izteik-
ties, ka pie slimo kases pārvaldīšanas vajadzētu pie-
laist ari darba devējus, bet izteikt to vienkārši ap-
galvojot, ka tad butu labāki, nozīmē neņemt lietu
nopietni. Man vēl reiz gribētos aizrādīt tiem, kas
pajmetumus taisa, ka viņiem nevajaga aizmirst, ka
mes paši tikai 5 gadi strādājam tādu lielu valsts dar-
bu ka tagad un tāpēc ari nevajaga strādniekiem tai-
sīt tādus pārmetumus šai ziņā. Mēs paši neesam
nekāds izņēmums un tāpēc tik stingru mērauklu ne-
vajagapiemērot ari strādniekiem. ŠeitVišņas kungs
jauar cipariem pierādīja, ka pārvaldes aparāts mums
izmaksa daudz lētāki nekā ārzemēs, tā kā šai zi-
ņa mes esam pat_ priekšā aizgājuši Vakareiropai.
Varbūt ari daudzējādā citādā ziņā esam aizgājuši
priekša, neskatoties uz Vakareiropas ilgo praksi. Tās
kļūdas, ko strādnieki paši ir pielaiduši, tās viņi ari
paši izlabos, viņi paši ir vairāk ieinteresēti, lai kļū-
das izlabotu — pretējā pusē mazāk ieinteresēta —
jo strādnieki uz savas muguras visas tās nelaimes
iznes._ Noraidot šos pārmetumus, palieku tanī pār-
liecība, ka nav nepjeciešamauzņēmēju piedalīšanās
slimo kasu pārvalde, jostrādnieki paši tiks galā. Ja
var izteikt darba ministrijai pārmetumus, tad citā
vieta, bet ne tur, kur iet runa par strādnieku apdro-
šināšanas jautājumu un slimo kasēm.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju sa-
raksts izsmelts. Vardu vairāk neviens nevēlās.
Debates pie šī budžeta nobeigtas. Iesniegtas vairā-
kas pārejas formulas, kuras caurskatāmas pēc visa
budžeta pieņemšanas. Vai referents vēlētos vārdu?
Referents vārdu nevēlas. Nobalsošanā nāk XII.
daļa — darba ministrijas kārtējo izdevumu budžets.
Es lieku XII. dalu uz balsošanu un lūdzu pacelties

tos, kas ir par šī budžeta pieņemšanu, Tagad lūdzu
pacelties, kas ir pret šī budžeta pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas, Bal-
sošanas iznākums: par darba ministrijas budžeta
pieņemšanunodotas 58 balsis, pret to nodotas 20
balsis, atturējies viens. Darba ministrijas kārtējo iz-
devumu budžets pieņemts.

Mēs atgriežamies, saskaņā ar vakardienas sē-
des ļemumu, pie XI. daļas — satiksmes ministrijas
kārtējo izdevumu budžeta. Pie šī budžeta iesniegti
vairāki priekšlikumi. Vladislavs Rubulis savus 2
priekšlikumus noņem. Tā tad šie divi priekšlikumi
atkrīt Bastjānis iesniedzis paziņojumu, ka vtoš savā
vakardienas iesniegumā izlabo skaitli Ls. 276.— uz
280.—, tā kā viņa priekšlikums skanētu:"

,,264. kārtības numurā § 7 izdevumus palielināt par 2.280
latiem, pavairojot par to pašu sumu kārtējo ienākumu kār-
tības numuru 143."

Tad Jāņa Vesmaņa priekšlikumi:
_ XI. dalā I. vietā § 2 samazināt par 60.000 latiem un no

minētas vietas 56.600 latu pārnest uz § 8 un 3400 latu uz § 11.
XI. dala I. vieta 800 latu pārnest no § 10 (tek. Nr. 266) uz

§ 1 (tek. Nr. 260.)."

Vārdu pie šiem priekšlikumiem neviens nevē-
las. Debates pie XI. daļas, tā kā vārdu neviens ne-
veļas, izbeigtas. Ludzu referentu dot atsauksmi par
iesniegtiem pārlabojumiem.

Referents J. Vesmanis: Mani 2 pārlabojumi,
ka es jau vakar paskaidroju, nav pārlabojumi pēc
būtības, bet vienīgi techniskās dabas. Pirmais pār-
labojums par 60.000 latu sadalīšanu 56.000 latos un
3,400 latos attiecas uz piemaksām slimo kasēm, ku-
ras bij ienestas nepareizi pirmā paragrāfā un kuras
ir_ jāsadala starp 8. un 11. paragrāfiem. Otrs mans
pārlabojums attiecas uz 800 latiem un zīmējas uz
komercinspektora pārskaitīšanu uz finansu direkci-
ju no ekspioatacijas direkcijas. Sakarā ar to šī su-
ma jrpārnesama no 10. paragrāfa uz pirmo. Kas zī-
mējas uz Bastjāņa kunga vakardienas priekšlikumu,
tad tas ir skatīts cauri budžeta komisijā un budžeta
komisija ir atradusi par iespējamu šo priekšlikumu
pieņemt, samazinot sumu no 2.736 latiem uz 2.280
latiem._ Ta ka pats_ priekšlikuma iesniedzējs liek
priekša šimbrīžam šādu sumu, tad budžeta komisijai
pret šis sumas pieņemšanu nekādu iebildumu nav.
Domāta viņa ir 3 dzelzceļa sargu posteņu nodibinā-
šanai pie pārbraucamās vietas Dreiliņos. Tā kā
Rubuļa kungs savus priekšlikumus noņem, tad man
šķiet, ka _ari budžeta komisijas atsauksme par vi-
ņiem nebūs vajadzīga.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms iesniegtie pārlabojumi. Es lieku uz balso-
šanu, kā pirmo, Jāņa Vesmaņa priekšlikumu, kurš
skan:

XI. dalā I. vietā § 2 samazināt par 60.000 latiem un no
minētās sumas 56.600 latu pārnest uz 8. § un 3400 latu uz 11. §."

Komisija ir izteikusies par pārlabojumu. Es lū-
dzu piecelties tos, kas ir pret Jāņa Vesmaņa pārla-
bojumu. Tādu nav. Kas atturas pie šī pārlabojuma?
Nav. Pārlabojums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais
pārlabojums ir Jāņa Vesmaņa pārlabojums:

XI. dalā I. vietā 800 latu pārnest no § 10 (tek. Nr. 266)
uz 1. § (tek. num. 260)."

Budžeta komisija piekrīt pārlabojumam. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Nav. Kas
atturas? Nav _ Pārlabojums pieņemts vienbalsīgi.
Nobalsošānā_ nāk Bastjāņa iesniegtais pārlabojums
viņa izlabota redakcijā, kurš skan:

„Kārtējo izdevumu XI. dalā I. vietā Nr. 264, § 7. sumu
palielināt par 2280 latiem pavairojot par to pašu sumu kār-
tējo ienākumu Nr. 143.
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dierim un Latvjias armijas cieņai nostājušies faši-
stisko dauzoņu pirmās rindās.

Bet ja mēs varam uzskaitīt un apsveikt šosfak-
tus, tad no otras puses mums jāaizrāda, ka šinī ziņā
armijā kara ministra kungam, bez šaubām, atliek
vēl daudz ko darīt, ka armijā starp virs-
niekiem vēl arvienu ir tādi, kas pieder pie tās da-
ļas. par kuru es te runāju, kas nemēģina disciplīnu
turēt augstu, bet kas vienmēr mēģina iejaukt armijas
lietās savu fašistisko politiku. Es te gribu aizrādīt
tikai uz vienu diezgan spilgtu gadījumu. Viens no
Liepājas garnizona kājnieku pulka komandieriem,
pulkv.-leitn. Pariņš, ir tāda persona, kas nav kaunē-
jušies pat atklātā tiesas sēdē, nelūkojoties uz savu
augsto militāro amatu, kādu viņš ieņem, lielīties ar
to, ka viņš esot sitis, apvainojis un uzbrucis kādam
Saeimas deputātam! Tā ir persona, kura vispār
caur savu darbību Liepājas garnizonā ir uzskatāma
par tādu, kas nebūt negādā par disciplīnas uzturē-
šanu, bet gan viņam_ padotā karaspēka daļā un līdz
ar to ari citās Liepājas garnizona karaspēka daļās
var ienest tikai sajukumu un disciplīnas neizpildī-
šanu. Man šķiet, ka tādām personām, kas tik zemu
grimušas, nekādā ziņā nevar uzticēt tik atbildīgas
lietas, ka atsevišķa kājnieku pulka komandēšanu.
Un nevar but par izšķirošo tas, ka šis vīrs ir pa-
lieka no tas «ķūķisma. sugas", ja tā var izteikties,
kura bij sava laikā ieviesusies Liepājas garnizonā.
Man liekas, ka ja ir sperti soļi, lai Liepājas garni-
zona

^
pajukuse disciplīna tiktu atjaunota un ja tas zi-

nāma mēra ir jzdevies, tad gan vajadzētu pielietot
tos soļus ari taļak un tamlīdzīgas parādības ar stingru
roku izskaust. Tas ir viens piemērs, bet tādi gadī-
jumi ir pietiekoši daudz ari citur, ari citos mūsu
garnizonos un karaspēka dalās. Es domāju un ce-
ru, ka apsardzības ministra kungs, kas līdz šim ir
dažus noteiktus soļus šinī virzienā spēris, neatteik-
sies šinī virziena tālāk strādāt, ka viņš neatteiksies
turpmāk gādāt par to, par ko jau pa daļai gādājis,
uzturēdams armija stingru disciplīnas garu un no-
liedzotkuru katru fašistu iejaukšanos, ar vārdu sa-
kot rnusu armijas virsniecības vienas daļas iejauk-
šanos fašistiskas organizācijās, kurām ir labā spār-
na politiski centieni.

Vēl tālāk var celt noteiktus iebildumus pret to,
ka kara ministra kungs ir nostājies stipri veicinoši
pret tādu organizāciju kā «Tēvijas s a r g s". Šī
organizācija ir pieskaitāma pie fašistiskām organi-
zācijām, kas ar latvju nacionālo klubu priekšgalā
pie mums Latvijā pastāv. Ja «Tēvijas sargs" tiek
uzskatīts par kādu kareiviska sporta biedrību, ja
viņš par tādu saucas un tādā virzienā ir sastādīti ari
viņa statūti, tad bez šaubām šī organizācija varēja
gan pastāvēt, cik tālu viņa ievēro likuma noteikumus.
Bet karavīriem, man jāsaka, nebūtu tur vietas, jo
karavīriem, kā mēs zinām, pastāv armijas sporta
klubs, kura viņi var savas sporta tieksmes apmieri-
nāt organizācijā, kas stāv kara resora pārziņā. Ja
karavīriem ir noliegta piedalīšanās citās organizā-
cijas ar tādu pat raksturu, tad vēl vairāk iemesls
noliegt piedalīšanos tādā organizācijā, kā «Tēvijas
sargs", kuram piemīt diezgan noteikta politiska no-
krāsa, rnusu labā spārna politiskā nokrāsa. Tālāk
jāceļ iebildumus pret to, ka kara ministrs atradis
par iespējamu izsniegt ieročus «Tēvijas sargam",
viņa pilnīgā rīcībā, diezgan ievērojamā skaitā, bez
pietiekošas kontroles par viņiem un Izsniegt vi-
ņiem šos ieročus pēc pazeminātas takses, it kā «Tē-
vijas sargs" būtu kāda kara resora daļa. Man šķiet,
kanekada gadījumā kara resoram nevajadzēja uz-
ticēt Latvijas armijas ieročus privātai organizācijai,
tādai organizācijai, kurai ir noteikts politisks vir-
ziens un kas ar savu līdzšinējo darbību nav attais-

nojusi to, ko rakstījusi savos statūtos, ka ir tikai
karavīru sporta biedrība.

Tālāk mums jāceļ iebildumi, ka kara ministrs
atradis par' iespējamu līdzīgi izturēties pret «vana-
giem". Augstam namam nācies pietiekoši nodarbo-
ties ar šo vanagu lietu un ne vienreiz vien mūsu
priekšā attēlo'ta šo vanagu rīcība, kā šie vanagi iz-
turējušies, cik necienīgi un nekrietni pret saviem
līdzpilsoņiem,_ka viņi apdraudējuši iedzīvotājus Val-
miera, Jelgavā un citur. Mums ir zināms, ka šī va-
nagu organizācija ir mēģinājusi iejaukties politikā.
Mes no laba spārna laikrastiem zinām, ka tur pār-
droši raksti publicēti no šīm vanagu organizācijām,
kas versti pret tagad pastāvošo valdību. Mēs zi-
nām, kas notika tanī laikā, kad Liepājā tika atcelts
Kuķis un kad vanagi atrada par iespējamu iejaukties
šinī kara resora lietā par labu Kūķim. Mums ir
zināma vesela virkne šādu faktu. Pēdējā laikā nā-
cis jauns fakts vel klāt, kas noticies nesen, nedēļas
divas atpakaļ Jelgava. _ Mēs zinām, ka vanagu Jel-
gavas nodaļai ir atvēlēti no kara resora ieroči un
ka vanagi tiek apmācīti atkal, jāsaka par velti, no
Jelgavas piekomandeta virsnieka un šie paši vanagi
ir pastrādājuši šī paša virsnieka vadībā varas dar-
bus pret Jelgavas Raiņa klubu,.šo kluba namu ap-
gānījuši. Ieskatu, ka mums nav jādod ieroči un tā-
pat virsnieki vanagu apmācīšanai, lai šie paši va-
nagi verstu tad savus ieročus pret legālām iestā-
dēm, pret Jelgavas strādnieku organizācijām. Es
tāpēc uzskatu par pilnīgi nepielaižamu, ka šāda rak-
stura organizācijas tiek bruņotas no valsts puses pēc
tā, kas mums viss ir zināms par šīm organizācijām,
nerunājot nemaz par to, ka ieročus nedrīkst izsniegt
nepieaugušiem jauniem skolēniem, kuri pa lielākai
daļai iestājas vanagos un kas pats par sevi ir jau
bīstama lieta. Tāpēc no sociāldemokrātu frakcijas
puses mes paceļam nopietnu prasību, lai kara mi-
nistrs ar vislielāko uzmanību izturas pret šīm va-
nagu organizācijām, kurām tiek izsniegti ieroči, jo
kara ministrs tīri labi zin, ka šīs organizācijas ir
apšaubāmaskā kareiviskas sporta organizācijas,bet
gan vairāk pazīstamas kā tādas, kas nodarbojas ar
savu līdzpilsoņu terorizēšanu, izlietojot pie tam tos
ieročus, kādus šīs organizācijas, it kā kareiviskas
sporta organizācijas, ir saņēmušas no paša kara re-
sora.

Ja mēs piegriežamies kara resora darbībā m i-
litari-techniskiem jautājumiem, tad
mums vispirms ir jāuzsver ari šeit zināmi noteikti
pozitīvi soļi, salīdzinot ar kara resora darbību tai lai-
kā, kad viņa priekšgalā stāvēja zemnieku savienības
partijas priekšstāvji. Mēs varam atzīt no militari-
techniskā viedokļa par pozitivu un apsveicamu to,
ka radīts armijas komandiera institūts, armijas ko-
mandiera štābs un sperti soļi, lai ari miera laikā ar-
mijas apmācības gaita tiktu vairāk centralizēta un
pareizā kārtā izvesta. Mēs Varam apsveikt ari ci-
tus militāri- techniskus soļus, kādus jaunais resora
vadītājs ir spēris. Lai pievestu vienu piemēru, es
gribu atgādināt, ka ir mēģināts panākt to, lai armi-
jas vadība, štāba virsnieki tiktu pakāpeniski pārko-
mandēti uz laiku uz ierindas daļām un tā tad, lai
tiktu panākts tas, ka ierindas daļas ir saistītas ar
arrindas daļām un tādā kārtā virsnieki, kuriem būs
jāstājas izšķirošā brīdī armijas priekšgalā, ka viņi
nebūs savu laiku pakavējuši tikai štābos, bet būs
pietiekoši ilgi pavadījuši ari ierindās.

Bet te'mums ir jāaizrāda vēl ari uz vairāk ne-
gatīviem faktiem un vispirms jāpakavējas pie kara
ministrijas organizācijas. Ja var uzskatīt par pozi-
tivu armijas komandiera posteņa nodibināšanu ar vi-
ņa štābu un viņam padotām iestādēm, tad tomēr jā-
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Budžeta komisija piekrīt ari šim pārlabojumam.
Es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos,kas ir pret Bastjāņa pārlabojumu. Nav. Kas
atturas pie šī pārlabojuma? Nav. Ari šis pārlabo-
jums pieņemts vienbalsīgi. Rubuļa iesniegtie pārla-
bojumi atkrīt, tāpēc ka viņš paziņo, ka viņš tos no-
ņem

^
Es lieku tagad XI. daļu — satiksmes ministri-

jas kārtējo izdevumu budžetu — pārlabotā veidā uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas ir pret satiksmes
ministrijas budžeta pieņemšanu. Nav tādu. Kas at-
turas pie šī budžeta? Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par satiksmes ministrijas izdevumu budžeta
pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par satiksmes
ministrijas kārtējo izdevumu budžeta pieņemšanu no-
dota 61 balss, pret to nav neviena, atturējušies 18.
Satiksmes ministrijas kārtējo izdevumu budžets pie-
ņemts. Nākamā, XIII. daļa — kara ministrijas kār-
tējo izdevumu budžets.
(Tek. vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

XIII. dala.
Kara ministrija..

295 1 Atalgojumi naudā 8.889.759.—
296 2 Saimniecības izdevumi 327.674.—
297 3 Pārtika, elpe, virtuves un maizes

ceptuves 6.506.173 —
298 4 Apģērbs, apavi un uzkabe .... 6.776.811 —
299 5 Transports 334.370.—
300 6 Zirgi 370.000.—
301 7 Malka un apgaismošana .... 1.227.641.—
302 8 Slimnīcas, sanitārā un veterinārā

apgādība 361.507 —
303 9 Apbruņošana 1.330.500 —
304 10 Techniskie līdzekli . ..... 150.000.—
305 11 Aviācija 330.000.—
306 12 Flote 87.800.—
307 14 Telpu apgādība 1.099.162.—
308 15 Pārvietošana 599.221.—
309 16 Kara izglītība 191.060.—
310 17 Slepeni izdevumi 90.000.—
311 18 Pabalsti '.....-. 47.934.—
312 19 Dažādi izdevumi 171.876.—
313 20 „Latvijas Kareivja" izdošana . . . 82.244—

Kopā par XIII. dalu 28.973.732.—)

Kara ministrs iesniedzis priekšlikumu:
kara ministrijas budžetu skatīt cauri pie slēgtām durvīm.
Vispirms izšķirams jautājums par slēgtu sēdi.

Pie jautājuma var dabūt viens runātājs vārdu par
slēgšanu, otrs pret slēgšanu uz 5 minūtēm. Vārdu
lūdz Bruno Kalniņš pret slēgšanu. Vārds Bruno
Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Pagājušo reizi augstam namam nācās
šo jautājumu izšķirt un pagājušo reizi augstais nams
noraidīja priekšlikumu slēgt durvis pie kara mini-
strijas budžeta apspriešanas. Kara ministrijas bu-
džets tika apspriests pagājušā budžeta gadā pie at-
klātam durvīm un debates bija diezgan plašas. Es
nezinu, ka no kādas puses būtu cēlušies pēc tam ie-
bildumi par šīm debatēm pie atklātām durvīm un ne-
ērtības rnusu kara resoram. Es negribu atkārtot
visu_ to, kas_ no mūsu frakcijas puses vienmēr ticis
aizrādīts šinī lietā, bet ārvalstīs, kur plašāk kara mi-
nistrijas budžets tiek apspriests, tur apspriešana no-
tiek atklātas sēdēs. Es ari šoreiz sociāldemokrātu
frakcijas vārdā lieku priekšā kara ministra priekš-
likumu, skatīt budžetu cauri pie slēgtām durvīm —
noraidīt

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu
neviens neveļas? Nobalsošanā nāk kara ministra
iesniegtais priekšlikums: >

kara ministrijas budžetu caurskatīt pie slēgtām durvīm.
Es 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. Tādu nav.
Balsošanas iznākums: par kara ministra priekšliku-
mu nodotas 47 balsis, pret to nodotas.27_ balsis_ at-
turējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Vardu
pie kara ministrijasbudžeta neviens nevēlas? Vārds
kara ministrim.

Kara ministrs Fr.Birkenšteins: Augstais nams!
Budžeta komisija pie šī gada budžeta ļr strīpojusi
no karavīru uzturas zināmu sumu, kādā veidā uz-
turu samazinājusi apmēram par 30% mazāk par to,
kāds tagad pastāv. Pēc jaunām budžeta normām
iznāk, ka katram kareivim uz uzturu nākas tikai 56
santimi dienā. Tas ir mazāk par 30%, neka tagad
ir. Tādēļ es lūgtu strīpoto sumu, 230.000 latu, atjau-
not, ņemot to no 143. ieņēmumu paragrāfa.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno
Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts^ Godātie deputātu
kungi! Pakavējoties šogad, tekošabudžeta gada pie '
kara ministrijas budžeta, mums, salīdzinot ar iepriek- J***' *"
šējiem gadiem, nākas pie kara ministrijas taisīt slē-
dzienu, ka ir vērojams kontrasts. Šis slēdziens ir
tas, ka tagadējais kara ministra kungs, lai gan ne-
pilnīgi un nepietiekoši konsekventi, bet tomēr zi-
nāmā mērā ir pūlējiesarmijā un sevišķi vienā daļā no
virsniecības atjaunot kārtības un disciplīnas garu,
kāds agrāk šinī vienā daļā, mūsu armijas virsniecī-
bas daļā, tad, kad par,kara resoru bija noteikšana
zemnieku savienībai, tur bija izzudis. Mēs šinī ziņa
ar gandarījumu varam atzīmēt, ka no Liepājas gar-
nizona un no Kurzemes divīzijas, sakarā ar pulkveža
Kūka atcelšanu, ir izzudušas pa daļai tās nevēlamī-
bas, kādas tur pastāvēja. Mēs varam ari atzīmēt, ka
pieņemamu to, ka atsevišķi virsnieki, kuri izrādīju-
šies par nedisciplinētiem un par tādiem, kas nav ve-
lējušies padoties tai jaunai un stingrākai kārtībai,
kādu mūsu ministra kungs ir mēģinājis ievest, ka
atsevišķi no viņiem ir tikuši izstumti no kara die-
nesta. Mēs varam atzīmēt kā sevišķi pieņemamu
to, ka tādas personas kā Liepājas garnizona bijušais
kapitans Mentols, kas kļuva «slavens" a_r Saeimas
deputātu apvainošanu, ka ari tam ir parādītas dur-
vis no Latvijas armijas un līdz ar to ari ir pateikts,
ka dauzoņiem Latvijas armijā vietas nav! Mēs tā-
pat varam atzīt par pareizu to, ka pie citiem virs-
niekiem ir pielikti citi disciplināro sodu mēri un tada
kārtā ir mēģināts armijā ievest stingrāku disciplīnu,
ir mēģināts savaldīt tos atsevišķos virsniekus, kuri
bija iedomājušies, ka viņiem Latvijas armijā jabut
nevis priekš tam, lai mācītu karavīrus un lai gadatu
par disciplīnu, bet priekš tam, lai disciplīnu no savas
puses ārdītu un mēģinātu ļeraut armiju fašistiskas
politikas virzienos. Mēs tāpat ieskatam par pa-
reizu to, ka ministra kungs ir noliedzis karavīriem
piedalīties latvju nacionālā klubā, kurš tagad jr iz-
vērties mūsu sabiedriskā dzīvē par sabiedriskas pa-
grimšanas perēkli. (A. Veckalns no vietas: «Pa-
reizi!") Mēs ieskatām, ka patiešām nevienam Lat-
vijas karavīram ari agrāk nebija vietas šinī klubā,
kas mēģina kūdīt Latvijā uz pilsoņu karu un kas
mēģina Latvijā ar neatļautiem cīņas paņēmieniem
uzbrukt strādniecībai un Latvijas valsts demokrā-
tiskai satversmei. Mēs tāpat ieskatām par pareizu
to, ka 1. maijā, tanī dienā, kad no fašistisko aprindu
puses tika gatavots rīkot kādu uzstāšanos pret strād-
niecību un strādnieku organizācijām, kara ministra
kungs noliedza karavīriem piedalīties jebkādos sarī-
kojumos un pavēlēja atrasties kazarmēs. Mēs to
ieskatām par pareizu, jo mēs zinām, ka pagājušā
gada 1. maijā atsevišķi virsnieki, kas pieder pie tās
virsnieku daļas, kas nesaprot, ko viņiem pavēl mun-
diers, bij aizrāvušies un bij par negodu savam mun-
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uzskata kā nevēlams tas, ka mums patlaban kara
resora ir veseli 3 štābi — ir armijas koman-
diera štābs ar viņam padoto armijas štāba priekš-
nieku un operatīvo daļu, apmācības dalu, satiksmes
daļu un ar artilērijas un šaušanasinspektoriem. Mēs
varam redzēt vēl otru galveno štābu, ar štābapriekš-
nieku, viņa palīgu, kuram atkal ir padotas atsevišķas
daļas, ka mobilizācijas, organizācijas daļa, ģeodezi-
jas-topografijas daļa un administratīvā daļa. Mēs
beidzot redzam, ka ir trešais štābs — kara ministra
biedra postenis, kuram_ padotas dažādas pārvaldes:
saimnieciska, bruņošanās, sanitārā, būvniecības, kre-
dita-budžeta pārvalde. Pāri par visiem šiem štā-
biem ir kara. ministrs ar savu sekretariātu. No or-
ganizatoriska viedokļa mums liekas, ka pie Latvijas
valsts maza apmēra un praktiskām dzīves vajadzī-
bām mums šāda pārāk liela sadalīšanās atsevišķās
armijas vadības un veselos 3 štābos nav vajadzīga.
Mes domājam,ka šinī ziņā kara resora vadītājs va-
rētu ķerties pie zināmas centralizācijas un apvieno-
šanas. Ja nu mūsu resors un viņa vadītājs stājas pie
armijas komandiera posteņa un armijas komandiera
štābu nodibināšanas miera laikā, tad bez šaubām, ir
nepieciešams armijas štābu uzbūvē pieskaņoties šim
armijas komandiera štābam. Tāpēc mēs domājam,
ka butu veļams jau tekošābudžeta gadā likvidēt
galveno štābu tanī nozīmē, ka atkristu galve-
na štāba priekšnieka postenis, viņa palīga postenis,
adjutanta postenis un ka galvenam štābam padotās
daļas, ka organizācijas, mobilizācijas, ģeodezijas-to-
pografijas un administratīvā daļa tiktu padotas turp-
māk armijas komandierim resp. armijas komandiera
štābam un viņa štāba priekšniekam. Tādā kārtā sa-
sniegtu lielāku centralizāciju no vienas puses un no
otras puses finansiela ziņā ietaupījumu. Tad būtu
viens armijas komandiera štābs ar viņam padotām
uz armiju tieši atliecošam daļām. No otras puses
butu vesela rinda pārvalžu ar saimniecisku raksturu,

? kuras butupadotas kara ministra biedrim, kā tas pa-
tiešam visas citas valstīs ir.

Tālāk jāaizrāda vēl uz vienu jautājumu attiecībā
uz mūsu kara resora militāri technisko darbību. Šinī
ziņā jāsaka,ka ja mēs varam uzskatīt par puslīdz ap-
mierinošu to gādību par atsevišķām ieroču šķirām,
par atsevišķām karaspēka daļām, to apmācības gai-
tu, kāda tiek pļekonta mūsu armijā, tad tomēr jākon-
state,_ka vienai valsts armijas daļai — aviācijai
no rnusu kara resora nav piegriezta līdz šim pietie-
koša vērība._ Un jāsaka, ka tas stāvoklis, kādā at-
rodas Latvija kara aviācija, nav piemērots tiem lie-
liem uzdevumiem, kādi kara aviācijai piekrīt patrei-
zējos apstākļos un kādi ir atzīti no visām valdībām
attiecība uz kara aviāciju. Mums nav atsevišķa kara
aviācijas priekšnieka, mums nav atsevišķas lielākas
aviācijas vienības, mums ir tikai neliels aviācijas di-
vizions, kurš padots bruņošanās pārvaldes priekš-
niekam. Mumsir neliela karaspēka daļa, kura pil-
nīgi ietilpst pārējās formācijās un kurai nav pietie-
košas patstāvības. Ja mēs paskatāmies uz ārze-
mēm, tad mēs redzam, ka Anglijā pastāv pilnīgi at-
sevišķa kara aviācijas ministrija, ka Francijā un
Amerikā pastāv kara aviācijas priekšnieki, kuri ie-
tilpst kara ministrijā. Visur ir savas patstāvīgas ka-
ra_ aviācijas daļas. Pat Padomju Krievijā tas tā ir.
Tapec man šķiet, ka tas stāvoklis, kāds ir Latvijā ar
kara aviāciju, ir nenormāls un ka šinī ziņā kara avi-
ācija ir jāizceļ un jānostāda uz patstāvīgiem pama-
tiem. Kara aviācija ir viena no ieroču šķirām un
viņa nav uzskatāma tikai kā palīga ierocis. Tāpēc
mes ieskatām par vēlamu, lai kara resors turpmāk
šo nevēlamo parādību novērstu un lai tiktu radīts
kara aviācijas priekšnieks, kurš būtu tieši padots
armijas komandierim resp. kara ministrim. Man lie-

kas, ka starp tiem līdzekļiem, kas tiek izdoti armijai,
daudzi bieži tiek izdoti neracionāli, kurus tērē mūsu
armijas ārkārtīgi lielo pārvalžu aparātu uzturēša-
nai. Tur kādu sumu varētu strīpot un ievest to kara
aviācijas kontā, jošinī ziņā ir ļoti maz kas darīts un
tā. kara aviācija, kas mums ir, ir ļoti trūcīga. Stā-
voklis tagad vēl ir pasliktinājies sakarā ar nesen no-
tikušo katastrofu. It sevišķa vērība būtu jāpiegriež
h i d r_o a v i a c i j a i, kura pie mums nepavisam nav
izbūvēta. Tas man jāsaka it sevišķi tāpēc, ka Sa-
eimā radās vairākums par labu jūraskrastu aizsar-
dzības nostiprināšanai, kas ir dibināts uz flotes iz-
būvi, un netiek griezta ne mazākā vērība uz hidro-
aviaciju, kas valstij izmaksātu daudz mazāk un kas
pec ievērojamu militāro speciālistu atsauksmēm aiz-
sardzības ziņā dod vairāk garantijas., nekā tās flotes
vienības, kuras mēs tagad ar bruņoto budžetu esam
pieņēmuši. Es ceru tāpēc ka resora vadītājs šinī
ziņa ievedīs vajadzīgas pārmaiņas.

_ Starp šiem techniskiem jautājumiem es atļaujos
talak vēl aizrādīt uz vienu, kam visās valstīs pēc
liela pasauleskara piedzīvojumiem tiek piegriezta
ievērojama vērība starp jauniem kara līdzekļiem,
proti, kara ķ i m i jai. Visiem vēl ir drausmīgā
atmiņa, ko ar kara ķimijas palīdzību sasniedza lielā
pasaules karā no sākuma vācu armija un vēlāk ari
sabiedroto armija. Un es baidos, ka šinī ziņā, —
es to runāju uz faktu pamata — mūsu armijā tikpat
ka nekas netiek darīts. Man šķiet, ka starp tiem lī-
dzekļiem, kurus kara resors uzstādīja savā budžetā,
racionāli sadalot budžeta posteņus un strīpojot tur,
kur nav vajadzīgs un kur pa daļai budžets ir ievests,
ka jau sacīju, it_ īpaši, lai turētu lielu pārvaldes apa-
rātu, butu iespējams radīt vajadzīgos izdevumu po-
steņus priekš izdevumiem šinī Kara ķimijas virzienā,
virziena, kas mūsu valsts aizsardzībai ir uzskatāms
par loti svarīgu un par visai lietderīgu.

Mēs esam pieņēmuši Saeimā likumu par jūras
krastu aizsardzību._ Šinī ziņā par nožēlošanu mums
nav iespējams nekādas pārgrozības izvest. Bet ja
mes nevaram grozīt šo no mūsu puses valsts aizsar-
dzības nolūkiem neracionālo bruņoto budžetu, tad
mums gan jāvēršresora vadītāja uzmanību uz to, ka
ar tiem pasūtījumiem, kādus tagad jāizdara budžeta
kartība krasta aizsardzības nolūkos, pēc mūsu pār-
liecības netiek ievērota pietiekoša objektivitāte. Tās
ziņas, kādas ir mūsu rīcībā, liecina par to, ka no at-
sevišķujurasvirsnieku puses tiek izrādīta pārāk lie-
la un pārspīlēta iestāšanās par vienu no ofertēm un
ka ta novērtēšana, kādu ir izdarījušas dažādas ko-
misijas pie kara resora, līdz šim nav bijusi pietiekoši
objektīva, lai varētu uzskatīt viņu slēdzienus vai tos
slēdzienus, kādus šīs komisijas vēl taisīs, par pie-
ņemamiem. Mēs vēršam tāpēc resora vadītāja uz-
manību uz to, ka šinī ziņā ir nepieciešams rīkoties
ar lielāku objektivitāti un nevar padoties atsevišķiem
vadošiem juras virsniekiem, kuri it kā liekas būtu
nostājušies bez vajadzīgās skaidrības par labu vie-
nam no piedāvājumiem.

Ja nu ir runa par mūsu nelieliem jūras spēkiem,
tad mums gan jāatgādina resora vadītajam tas, ka
šinī ziņa, ka liekas vispār, resora pārraudzība ir ne-
pietiekoša. Viens no mūsu augstākiem jūrasvirsnie-
kiem ir juras kapteinis grafs K a i z e r 1i n g s. Un
ir raksturīgi, ka šis kungs vēl līdz šai dienai nav at-
radināts rakstīt vardu «grafs". Mums Latvijā nav
tāda titula un es domāju, ka ari Latvijas armijā šāds
titulis atsevišķi priekš Kaizerlinga kunga ari nav
ievests. Mes ceram, ka līdz turpmākam budžetam
kara resora vadītājs būs pratis atradināt savu se-
višķo uzdevumu virsnieku jūrlietās neparakstīties ai-
tādu tituli, ar kādu viņš gan varēja parakstīties die-
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not krievu armijā, bet kas nepiestāv nevienam Lat-
vijas republikas virsniekam, ari Kaizerlingam ne.
Mums liekas, ka mūsu jūras spēku pārziņā turpmāk
vajadzētu stingrāk skatīties ari uz to, lai tur nerastos
pārāk daudz tādu speciālistu, kas politiskā ziņā būtu
noskaņoti līdzīgi tam sevišķu uzdevumu virsniekam,
par kuru es nupat runāju. Par nožēlošanulīdzšinējās
parādības to it kā apstiprina un mēs baidāmies, ka
tās jaunās flotes vienības, kādas grib dibināt uz bru-
ņotā budžeta pamata, nenodod līdzīgu personu ro-
kās, kāds ir grafs Kaizerlings. Mums liekas, ka še
gan nenāktos skatīties ne tikai uz specialitāti, bet
nāktos skatīties ari uz politisko drošību. Par nožēlo-
šanu tādas personas, kā Kaizerlinga kungs, nelūko-
joties uz savu diezgan ilgo dienestu Latvijas armijā,
līdz šim nav paspējis to pierādīt.

Ja tādas var būt tās svarīgākās piezīmes, kas
mums jātaisa pie kara ministrijas šī gada budžeta,
tad jātaisa slēdziens, ka nelūkojoties uz tiem trūku-
miem, uz kuriem mēs še varējām uzrādīt, kara mini-
strija ir izrādījusies par resoru, kurā tagadējais re-
sora vadītājs, kā jauaprādīju, ir mēģinājis izvest vai-
rākas no techniskā viedokļa lietderīgas un ari no po-
litiskā viedokļa apsveicamas pārgrozības. Mēs sa-
gaidām, ka turpmāk kara ministrs izlabos pielaistās
kļūdas, ka viņš turpmāk ar vēl lielāku noteiktību gā-
dās par pašu svarīgāko mūsu armijā — par kārtības
un disciplīnas uzturēšanu, par to, lai atsevišķas labā
spārna grupas nevarētu ieraut mūsu armiju, vai at-
sevišķas viņas daļas savos politiskos centienos un
fašistu nodomos. Mēs tāpēc šogad, atbalstot taga-
dējo valdību, atbalstīsim ari kara ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Runātāju saraksts izsmelts.
Vai referents varētu sniegt atsauksmi par kara mini-
stra iesniegto priekšlikumu? Vārds referentam.

Referents J. Vesmanis: Kara ministra priekš-
likums par jaunu kreditu 230.000 latu apmēros bu-
džeta komisijā nav bijis apspriests un tāpēc es lieku
priekšā nodot šo priekšlikumu budžeta komisijas at-
sauksmei un nobalsošanu par kara ministrijas kār-
tējo izdevumu budžetu atlikt uz rītdienas sēdi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā kara ministra iesniegto pārlabojumu nodot
budžeta komisijas atsauksmei un atlikt nobalsošanu
līdz nākamai sēdei. Vai būtu kādi iebildumi pret
priekšlikumu? Nav. Priekšlikums pieņemts. Pār-
labojuma un budžeta nobalsošana atlikta uz nākamo
sēdi. Nākamā, XIV. daļa. Valsts kontrole.
(Tek. vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

XIV. dala.
I Valsts kontrole.

314 1 Padomes un kanclejas personāla algas 74.344.—
315 2 Revizijas personāla algas 626.071.—
316 3 Citi izdevumi 89.899.—

Kopā par XIV dalu 790.314.—)

Vai kāds vēlētos vārdu pie XIV. daļas? Vārds
v-Goldmanim.

h_C J. Goldmanis (zemnieku savienība): Apspriežot
.' $ valsts kontroles iekārtas likumprojektu, Saeima savā
S* laika ar balsu vairākumu atzina par vajadzīgu valsts
VV*kontroles darbiniekiem dot tiesību kontrolēt ari no

lietderības stāvokļa. Tā ir tāda tiesība, kura citiem
resoriem nav. Tādēļ katrā ziņā ari būtu prasāms,
lai valsts kontroles darbinieku rindās tiešām būtu
tādi spēki, kuri ari varētu no lietderības stāvokļa
kontrolēt. Jamēstagad paskatāmies uz tiem dar-
biniekiem, kādi sākot no Latvijas valsts tapšanas
laika līdz pagājušā gada 1. jūlijam ir tikuši vienā vai
otrā resorā atlaisti kā nederīgi un ja mēs pielīdzinā-
jāmto atlaisto skaitu citos resoros pie valsts kontro-

les, tad izrādās, ka te ir liela starpība. Kāds ir ie-
rēdņu skaits, kas ir atlaisti valsts kontrolē un, citos
resoros uz 36. panta pamata? Mēs varam domāt tā
vaicitādi par 36. pantu, bet lieta tomēr ir tāda, kas
zināmā mērā raksturo to ierēdņu kvalitāti, kāds ir
katrā resorā bijis. Pēc tiem datiem, kādi ir par at-
laistiem ierēdņiem līdz pagājušā gada 1. jūlijam, mēs
redzam, ka atlaisti ierēdņi bija iekšlietu ministrijā
127o,_ satiksmes ministrijā 1,9%, zemkopības mini-
strijā 7,24%, finansu ministrijā 3,4%, tieslietu mini-
strijā 4,5%, ārlietu ministrijā 3,0%, darba ministrijā
L4% un valsts kontrolē 0,5%. Tāds ir atlaisto ie-
rēdņu skaits no valsts tapšanas laika līdz pagājušā
gada jūlijam (Bastjāņa starpsauciens). Tie ir darba
ministrijas oficiālie dati, izraksti ir ari jūsu «Sociāl-
demokrātā" nodrukāti un tie ir tādi pat. Tādēļ ir
jāteic, ka es šaubos, vai nu tā varēs būt, ka visos ci-
tos resoros gandrīz vai tikai nederīgi ierēdņi bija
sagājuši, bet valsts kontrolē, bez izņēmuma visi līdz
pēdējam atradušies no paša sākuma derīgi darbinie-
ki vien. Es nezinu par vienu vai otru kādas ministri^
jas darbību, kur varētu būt bijusi ari kontrole no
šiem revidentiem, bet kā pie kara ministrijas darbī-
bas, ta pie satiksmes un zemkopības ministrijas dar-
bības bez šaubām ir bijuši vairāk tādi gadījumi, kuri
irpilnīgi kuriozi. Lai atceramies tik, ka tepat pa-
gājušo gadu stāstīja par tādiem gadījumiem, kur no
kontroles ierēdņu puses nākušas priekšā tādas lietas,
kur koka gružus pielīdzina tarifa ziņā rozinēm, kas
vestas vagonos. Tā tas bijis pie satiksmes mini-
strijas. Man jāaizrāda sevišķi uz nemākulību no
kontroles darbinieku puses, kāda izpaužas pie mežu
resora revidēšanas. Te, kad apspriedām zemko-
pības ministrijas budžetu, mums nācās teikt par to
nepareizību, par nezināšanu, kāda notiek pie koku
\ertešanas, ka te lai zināmā mērā atbildību nes me-
žu departaments, bet lielum lielā mērā daudzos ga-
dījumos nemākulīgi rīkojas ari valsts kontroles dar-
binieki un tikai pateicoties viņiem mēs tagad esam
nonākuši pie šīs lietas. Tas sacēla ļoti lielu un dibi-
nātu nemieru iedzīvotājos, ka patiesi to kubikpedu
daudzums nav ne tiem pircējiem, ne tiem jaunsaim-
niekiem, kāds tiek pārdots no mežu resora. Starp
vairākiem gadījumiem es gribu aizrādīt piemēram
uz Vircavu, tur ari ir bijuši valsts kontroles ierēdņi,
kuri kontrolējuši kubikpedu daudzumu un uzstāju-
šies, ka vajaga pārkontrolēt šai ziņā cirsmas. Un nu
jaunsaimniekiem un tāpat pārējiem pircējiem vajaga
nogaidīt visu laiku, kamēr izdara šo pārkontrolē-
šanu. Pa to laiku ceļš iet uz beigām un kokus iz-
vest vairs nevar. Un nu kontroli izdarot atrod, ka
vienā cirsmā ir 4% norēķināts mazāk kubikpedu
daudzuma, otrā par 2%, trešā par 3% u. t t. un šo
mazo norēķinu dēļ simtiem cilvēku ir vajadzējis ciest
neērtības sakarā ar tādu kontroles prasību. Tāpat
ari Cēsu virsmežniecībā pēc ienākušām ziņām iz-
rādās, ka valsts kontrole ir atzinusi par vajadzīgu
izdarīt pārkontrolēšanu, jo30% no pārdodamiem ko-
kiem esot novērtēti par zemu. Un kas nu beidzot
bij? Izrādījās_ ka pārvērtēšana ir otrāda, ka nevis
par zemu vērtēts, bet gan par augstu, ka 6k% ir ne-
taisni norēķināti attiecībā uz pircējiem. Ja izrādās,
ka mežu pircējs nav iemaksājis tai dienā,kura ir no-
teikta līgumā, tad mežu departaments aprēķinā 1%
par nokavēto mēnesi, bet valsts kontroles prasība ir,
lai visu iemaksāto drošības naudu zaudētu. Ja pie
tā gribēs turēties, tad tas atbaidīs no mežu pirkšanas '
un tas varēs ļoti ļauni atsaukties uz torgiem, kādi ru-
denī notiek. Tādēļ šai ziņā nekādi nevar atzīt to rī-
cību, kāda no valsts kontroles ierēdņu puses tiek iz-
darīta, tā nemākulība, ka tā varētu turpināties. Jā-
teic, ka šādas prasības no kontroles ierēdņu puses ir
ļoti daudzos gadījumos pilnīgi terorizējušas mežzi-
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menti, turpretim mežu departamenta instrumenti ir
primitīvāki, pašdarināti, tā tad viņa dastojumi kļū-
daini. Te varbūt varētu vēl aizbildināties ar to, ka
mežu departamentam nav bijis līdzekļu labāku in-
strumentu igeādāšanai, bet nekādā ziņā nevar vai-
not valsts kontroles ierēdņus, ja viņi, dastodami ar
pareizākiem aparātiem, ir nākuši pie citādiem slē-
dzieniem un nav tos ari noklusējuši. Domāju, to ne-
var uzskatīt par sīkumu, bet gan par pareizu rīcību
un valsts interešu aizstāvēšanu. Es negribu apgrū-
tināt augsto namu ar tālākiem citātiem un ceru, ka
ar pievesto pietiks, lai nāktu pie slēdziena, ka valsts
kontroles ierēdņi nav rīkojušies tik nemākulīgi, ka to
gribēja nostādīt deputāts Goldmana kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vai referents vēlētos vārdu? Referents
Vārdu nevēlas. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu
XIV. daļa -^valstskontroles budžets. Es likšu ta-
gad XlV. daļu uz balsošanu. Ludzu pacelites tos,
kas būtu pret šīs daļas pieņemšanu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Valsts kontroles budžets pieņemts
vienbalsīgi. XV. daļa. Valsts kredits.

(Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

XV. dala.
Valsts kredits.

I Kredita departaments.
ļ 317 1 Kapitālu nomaksa 3.288.856.—
ļ 318 2 Renšu nomaksa 490.528.—

319 3 Saimniecības izdevumi 300.000.—
320 4 Iepriekšējā budžeta gadā nesa-

maksāto rēķinu nokārtošana . . 5.000.000.—
321 5 Parādu deldēšanas fonds .... 1.595.873.—

Kopā par XV. dalu 10.675.257.—)

Pie šīs daļas vārdu lūdz finansu ministrs. Vārds
finansu ministrim Ringoldam Kalningam.

Finansu ministrs Ringolds Kalnings: Likumde-
vēji! Man ir jāziņo valdības uzdevumā, ka XV. da-
ļas 1. vietā 4. § tekošais Nr. 320 izrādījies par nepie-

t, ciešamu tur paredzētās sumas pavairot un atvēlēt
' sumu veco kreditoru apmierināšanai. Savā laikā

_/ kabinets bija izstrādājis projektu un lūdzis 7 miljoni
latu, pamatojoties uz datiem, kas viņam savā laikā
ir bijuši. Tagad izrādījās, ka kreditoru saraksts, kas
pašjaik valdībai ir iesniegts, iztaisa 8.244.017 latu.
No šīs sumas līdz 26. maijam ir izmaksāts 4.290.256
lati. Gadījumā jaaugstais nams neatrastu par iespē-
jamu šo jautājumu labvēlīgi izšķirt, tad nebūtu ie-
spējams kreditorus, kas pārnākuši no izgājušā bu-
džeta gada, apmierināt. Es celšu priekšā tos sarak-
stus, kādi ir tikuši iesniegti no atsevišķiem resoriem:
no iekšlietu ministrijas — 164.462; no kreditdeparta-
menta — 142.242; no jūrniecības departamenta —
346.280; no dzelzceļu virsvaldes — 4.953.504; no šo-
seju un zemesceļu pārvaldes — 219.120; no pasta un
telegrāfa virsvaldes — 94.080; no skolu departamenta
— 13.373; no zemju departamenta 31.955; no darba
ministrijas—179.700; no kara ministrijas—1.000.100;
no Valsts Prezidenta sekretariāta — 11.268;no spirta
monopolavaldes — 17.001; no pārējiem — 161.133,
kamdel butu lūgums, lai Saeima nolemtu pie valsts
budžeta kārtējo izdevumu XV. daļas I. vietas § 4.
tekošā numura 320 palielināt no 5 miljoni latiem uz
8.500.000 latiem, tanī pat laikā palielinot kārtējo ie-
ņēmumu XV. daļu tekošais numurs 143, par
3.500.000 latiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu ne-
viens neveļas. Vai budžeta komisijas referents va-
rētu dot atsauksmi?

Referents J. Vesmanis: Tai laikā, kad budžeta
komisija noslēdza budžetu, vēl nebija skaidri zināmi
visi pagāļušā gadā nesamaksātie rēķini, nebija zinā-

mi tā saucamie kreditoru saraksti par pagājušo gadu.
Ja tie būtu bijuši tai laikā, kad budžetu sastādīja,
vai kad budžetu apsprieda budžeta komisijā, tad ari
šis finansu ministra ienestais papildinājums būtu at-
kritis pēc būtības, jo budžeta komisija pret to iebil-
dumus nekādus nevar celt, bet tā kā tomēr ir ie-
sniegti diezgan plaši materiāli, par diezgan lielām
sumām, tad es tomēr lūgtu Saeimu nodot priekšli-
kumu budžeta komisijai pārbaudīšanai un saskaņo-
šanai un atlikt budžeta XV. daļas izlemšanu līdz bu-
džeta komisijas atsauksmes sniegšanai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā XV. daļas nobalsošanu atlikt līdz budžeta ko-
misijas atsauksmei. Vai būtu kādi iebildumi pret
priekšlikumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts un
XV. daļa līdz ar to atlikta.

XVI. daļa — dažādi fondi ministru kabineta rī-
cībā.

(Tek. Vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

XVI. dala.
I Dažādi fondi ministru kabineta

rīcībā.
322 1 Vienreizēja piemaksa pie algas . 4.200.000.—

Kopā par XVI. dalu 4.200.000.—)

Vai vēlētos kāds vārdu pie XVI. daļas ? Vārdu
pie XVI. daļas neviens nevēlas. Vai referents vē-
las vārdu? (Referents J. Vesmanis no vietas: «Ne-
vēlos!") Nobalsošanā nāk XVI. daļa. Es lūdzu pa-
celties tos, kas būtu pret XVI. daļas pieņemšanu.
Kas atturas pie šīs daļas? Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par XVI. daļas pieņemšanu. Balsošanas
iznākums: par XVI. daļas pieņemšanu nodotas 49
balsis, pret to nav neviens, atturējušies 17. XVI. da-
ļa pieņemta. Kārtējo izdevumu kopsavilkums at-
liekams līdz visu kārtējo izdevumu caurskatīšanai.
Mēs pārejam tagad uz ārkārtējo izdevumu caurska-
tīšanu. I. daļa — Valsts Prezidents un viņa sekre-
tariāts.

(Tek. vieta § Ārkārtējie ieņēmumi. Suma.
Nr. latos.

I. dala.
I Valsts Prezidents un' viņa sekreta-

riāts.
323 1 Galda un virtuves piederumu iegādā-

šana . 5.000.—
324 2 Valsts Prezidenta amata telpu remonts 5.000.—
325 3 Ēkas remonts un trotuāra atjaunošana 10.800.—
326 4 Viena slēgta automobiļa un šofera ap-

ģērba iegādāšana 25.510.—

Kopā par I. dalu 46.310.—)

Vai vēlētos kāds vārdu pie šīs daļas? Vārdu
pie pirmās daļas neviens nevēlas. Referents vārdu
nevēlas. Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevumu I. da-
ļa — Valsts Prezidents un viņa sekretariāts. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret šīs daļas pieņemšanu.
Nav. Kas atturas pie šīs daļas? Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas ir par I. daļas pieņemšanu. Balsoša-
nas iznākums: par I. daļas pieņemšanu nodotas 55
balsis, pret to nav nevienas, atturējušies 15. Ārkār-
tējo izdevumu I. daļa pieņemta. III. daļa.

III. dala.
I Ministru kabinets, valsts kancleja un

pēdējai padotās iestādes.
327 1 Pabalsts Sieviešu palīdzības korpusam 5.000.—
328 2 Sevišķas komisijas par valsts iestāžu

darbvedības vienkāršošanu izdevumi 1.000.—

Kopā par III. dalu 6.000.—)



827 Latvijas Republikas Saeimas V.s e s i j a s 23. sēde 1924. g a d a 5. j u n i j ā. 828

ņus un mežsargus,_ kuriem šādas prasības tiek uz-
stādītas. Tiek uzstādītas tāda prasība, lai tādus ko-
kus, kuri der_ tikai malkai, atzītu par būvkokiem. Bez
šaubām, ja tada prasība tiek uzstādīta, tiek draudēts
ar uzreķiniem,_protama lieta, ka tad mežziņi uz labu
laimi pieliek vel vairāk klāt. Tāpēc iznāk to kubik-
pedu vairāk, nekā pareizi jāaprēķina. Mežziņi šeit
nav vainīgi. Pret mežziņiem saceltais naids var ļoti
ļauni atsaukties ne tikai uz pašiem mežziņiem, bet
var ļoti ļauni atsaukties ari uz mežu drošības stā-
vokli, sevišķi vasaras laikā. Tāpēc ir katrā ziņā va-
jadzīgs, lai valsts kontrole,. kuras darbiniekiem ir
tik lielas tiesības piešķirtas, lai tie pilnīgi attaisnotu
šīs tiesības un lai pie kontrolieru izvēles vadītos ti-
kai no tā, vai tie patiesībā ari ir lietderīgi, vai tie ir
speciālisti, jo tiem jr speciālisti jākontrolē attiecīgā
resora. _ Nedrīkst būt tādi gadīujmi, ka mežu kontro-
liere stāv tālu iepakaļ saprašanās ziņā attiecīgā re-
sora darbiniekiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens neveļas pie valsts kontroles budžeta?
Vārds valsts kontrolierim Ivanovam.

*V-4 , Valsts kontroliers R. Ivanovs: Te deputāts
,Goldmana kungs nāca ar dažiem aizrādījumiem par

./i/valsts kontroles darbību. Kaut gan viņa aizrādījumi
attiecas uz pagājušo laiku un man nebūs visi dati pie
rokas, tad tomēr, lai apgaismotu Goldmana kunga
celtos iebildumus, gribu īsumā pie tiem pakavēties.
Goldmana kungs norādīja, cik atbildīgs ir valsts kon-
troles ierēdņu darbs, ka viņiem uzdots kontrolēt
valsts saimniecību ari no lietderības puses un izsa-
cīja to domu, ka nav pietiekoši sijāts valsts kontro-
les ierēdņu sastāvs, lai izvēlētos lietderīgākos un pie-
mērotākos. Kā piemēru viņš še pieveda statistiku
procentos, cik ierēdņu atlaists katrā valsts resorā
uz 36. panta pamata. Un tad nu izrādījās, ka valsts
kontrolē uz šī panta pamata atlaisto ierēdņu skaits
mazāks nekā citās valsts iestādēs un tā tad ierēdņu
sijāšana neesot diezgan pamatīgi izvesta. Jūs zi-
nāt, ka valsts kontrole ierēdņu skaita ziņā ir viens
no mazākiem valsts resoriem; ierēdņu tur ir maz.
Tāpat jāņem vērā tas,ka divus gadus atpakaļ, sama-
zinot ierēdņu skaitu, visvairāk ir samazināts valsts
kontrolē — pie mums viņš ir samazināts par 127
cilvēkiem no kopējā ierēdņu skaita 337. Tā tad ap-
mēram par 38%, kamēr visos citos resoros šī sama-
zināšana ir izvesta daudz mazākos apmēros. Daudz
maz šim procentam tuvinājās finansu ministrija, kur
ierēdņu skaits samazināts apmēram par 30%, bet
pārējos resoros ierēdņu skaita samazināšana izvesta
daudz mazākā apmērā. Kad izveda ierēdņu skaita
samazināšanu, man vēl nebija tas gods būt šī resora
priekšgalā, bet es domāju un ceru, ka tās personas,
kas šo resoru toreiz vadīja, ir atlaidušas valsts kon-
troles darbam mazāk piemērotas personas. Tā tad
sijāšana toreiz ir notikusi. Pārorganizēšana uz
jaunā likuma pamata valsts kontrolē vēl nav ievesta
pilnīgi un jus zināt, ka tas stāv sakarā ar padomes
un kole _ ģiju velēšanām. Ja vadošās iestādes valsts
kontrole bus noorganizētas, tad ari varēs stāties pie
tālākas pārgrupēšanās. Tas darbs vēl stāv priekšā,
tas nāks tikai pēc tam, kad vadošās iestādes valsts
kontrole bus_ galīgi noformētas. Kā zināt kolēģiju
velēšanas stāv Saeimas dienas kārtībā. Pārejot pie
šeitminētam dažām nepilnībām valsts kontroles dar-
ba, jaatzīme_ ka deputāts Goldmana kungs uzkavējās
galvenam kārtam pie mežu revīzijām un aizrādīja, ka
valsts kontrole pieķeroties pie dažādām formalitā-
tēm, piemēram sīkumaini skatoties uz līgumu sodu,
uz termiņu izpildīšanu. Man šeit jāaizrāda,ka valsts
kontrole, prasīdama šo sodu iemaksu, ir vienmēr
turējusies saskaņā ar noslēgtiem līgumiem un nekad
sodus nav prasījusi augstākus, nekā tie ir paredzēti

līgumos. Kas attiecas uz termiņiem, tad es varēšu
runāt par pēdējo laiku, kurā esmu darbojies. Ievē-
rojot šī gada neizdevīgos klimatiskos apstākļus, es
vairākos gadījumos esmu piekritis mežu izciršanas
termiņu pagarināšanai, kad tas ir bijis ierosināts no
mežu departamenta. Kas attiecas uz sīkākiem ma-
teriāliem pie mežu pārbaudīšanas, tad man nav šā-
du materiālu pašlaik klāt. Man te ir pie rokas revī-
zijas materiāli tikai par Baldones mežniecībā izdarīto
reviziju. Valsts kontroles revīzija izdarīta pagājušā
gada no 22. maija līdz 14. jūnijam. Es neapgrūti-
nāšu augsto namu, iepazīstinot to ar visu šo aktu,
bet pievedīšu no šī akta vairākas vietas, no kurām
bus redzams, ka valsts kontroles norādītās neparei-
zības mežu dastošanā un vispār saimniecībā ir atzī-
tas no mežu departamenta. Mežu departaments pēc
tam uz savu roku ir izdarījis revizijas novērojumu
pārbaudīšanu. Man šeit klāt ir raksts no mežu de-
partamenta, kurā tas vairākus punktus no valsts
kontroles revizijas akta atzīst par dibinātiem. Es
nolasīšu tikai dažas vietas, lai rādītu, ka tomēr tā lie-
ta nav tada, it ka valsts kontroles ierēdņi, kuriem
uzticēta mežu pārbaudīšana, mežu revizija, būtu ga-
līgi nespeciālisti un savas lietas nepratēji. Es nola-
sīšu, piemēram, 4. punktu no šī akta. Valsts kontroles
revizija ir atradusi, ka Baltijas kokrūpnieku akciju
sabiedrības cirsmu tuvumā patvarīgi izcirsti 284 da-
žāda resnuma koki. Līdz revizijas brīdim protokols
par šo patvarīgo cirtumu nebij sastādīts, («akts Nr.
22 pants 4."). Uz Šopunktu mežu departamentsatbild
sekosi: «Baltijas kokrūpniecības akciju sabiedrības
cirsmu tuvuma patvarīgi izcirsto 284 koku lietā virs-
mežzinis nav devis izsmeļošus paskaidrojumus un
pēdējam reize ar šo likts priekšā steidzamības kārtā
sastādīt formelu protokolu un piedzīt no vainīgiem
izcirsto koku vērtību pēc soda takses." (Starpsau-
ciens.) Es domāju, ka vērtība ir jau piedzīta. Man
acumirkli nav pie rokas visi materiāli, pēc kuriem
tas butu redzams. Tālāk: «Virsmežniecība nav va-
rējusi uzradīt datus par pircēja A. Vītoliņa otra līgu-
ma pildīšanu, kaut gan līguma termiņš izbeidzies
15./1V. 1923. gada un nav pagarināts. Sagatavotie
materiāli valsts īpašumā nav pārņemti. Bez tam pēc
šī līguma nav nomaksāts zīmognodoklis. —" Uz to
mežu departaments atbild: «Par numurēto malkas
koku_pārdošanu š. g. 19. janvāra torgos ar Vītoliņu
slēgta līguma operācijas termiņš nav pagarināts un
uz šī līguma pamata izstrādātie un vēl neizvestie ma-
teriāli sekvestrēti. Zīmognodokli nomaksāt Vīto-
liņš uzaicināts ar virsmežziņa š. g. 16 jūlija rakstu
Nr. 527." Ta tad pēc revizijas. Tālāk: «Pie numu-
rēto koku dastošanas vietējām vajadzībām iestigo-
tās cirsmes II., III. un IV. iecirkņa mežniecības koku
krušaugstuma mērs uzradīts pie apm.. 60—70% ko-
ku par 1—2" mazāks nekā patiesībā." Uz to mežu
departaments atbild: «Nepareizības koku dastošanā
virsmežzinis izskaidro ar to, ka mežu departaments
nav izsūtījis merdastus pietiekošā vairumā un ka
mežsargi bijuši spiesti lietot pašu pagatavotus un
tamdēļ nepilnīgus merdastus." Pie minētā meža de-
partaments piezīmē, ka aiz kredita trūkuma departa-
mentam nebija iespējams iegādāties merdastus priekš
visiem mežziņiem un mežsargiem un tikai tekošā bu-
džeta gada departaments cer iegādāties vajadzīgo
merdastu skaitu. Liekas gan, ka vajadzīgie tech-
niskie līdzekļi jeb mērdasti būtu jāiegādājas vispir-
mām kārtam mežu departamentam, bet izrādās, ka

, valsts kontrole gan ir parūpējusies, lai viņai būtu
precizi instrumenti, turpretim mežu departamentam
tādu nav. Tapec pārvērtējot dastējumus, mums ne
reti ir nesaskaņas. Tomēr, kā jūs redziet no mežu
departamenta pašaatbildes, precizaki ir valsts kon-
troles dastojumi, tādēļ ka viņai ir moderni instru-
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Vārdu pie III. daļas neviens neveļas? Nobalso-
šanā nāk ārkārtējo izdevumu III. daļa. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu pret III. daļas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. III. daļa pieņemta vienbalsīgi.
IV. dala — statistiskā pārvalde.
(Tek. vieta § Ārkārtējie ieņēmumi. Suma.
Nr. latos.

IV. dala.
I Statistiskā pārvalde.

329 1 II. vispārējā iedzīvotāju skaitīšana
1925. g. janvārī 143.540 —

330 2 1923. g. lauksaimniecību skaitīšanas
materiālu apstrādāšana 25.680.—

Kopā par IV. dalu 169.220.—)

Vai vēlētos kāds vārdu pie šīs daļas? Neviens
nevēlas. Nobalsošanā nāk IV. daļa — statistiskās
pārvaldes izdevumi. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šīs daļas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Šī daļa pieņemta vienbalsīgi. V. dala — Ārlietu
ministrija.

V. dala.
I Ārlietu ministrija.

331 1 Mēbeļu jauniegādāšana 14.200.—
332 2 Informācijas un propagandas izdevumi 80.000.—
333 3 Telpu remonts 13.565.—
334 4 Satiksmes uzturēšana ar legaciju

Maskavā 10.000.—
335 5 Bēgļu pārvešana no Tālajiem Austru-

miem _. . . 60.000.—
336 6 Latvijas-Igaunijas robežas izbūve . 92.651.—
337 7 Latvijas-Lietavas robežas izbūve. . 48.795.—
338 8 Telpu atbrīvošanai legacijai Berlinē . 6.000.—

Kopā par V. daļu 325.211)

Vārds referentam.
Referents J. Vesmanis: Man jālūdz šeit izlabot

paragrāfu numurus 5 .,6., 7. un 8., liekot viņu vietā
6., 7., 8. un 9.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents vē-
las iesniegt rakstiski savu priekšlikumu? Jāņa Ves-
maņa iesniegtais priekšlikums skan:

„Lieku priekšā V. daļas I. vietā strīpot paragrāfa numurus
5., 6., 7., 8. un to vietā likt, 6., 7., 8., 9."

Nobalsošanā nāk vispirms šis pārlabojums pie
V. daļas. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pārla-
bojumu. Nav. Kas atturas? Lūdzu pacelties tagad
tos, kas ir par Jāņa Vesmaņa pārlabojumu. Balso-
šanas iznākums par Jāņa Vesmaņa pārlabojumu —
56 balsis, pret to nav neviens, atturējušies 14. Priekš-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk V. daļa pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret V.
daļas pieņemšanu. Nav tādu. Kas atturas? Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par V. daļas pieņemšanu.
Balsošanas iznākums: par V. daļas pieņemšanu no-
dotas 53 balsi.s,pret to nav neviena, atturējušies 17.
V. daļa pieņemta. VI. daļa. — Tieslietu ministrija.

VI. daļa.
Tieslietu ministrija.

I Ministrija.
339 1 Zemes grāmatu nodaļas reģistru ie-

gādāšana 31.746.—
II _ Senāts.

340 1 Nama remonts 15.600 —
IV Rīgas Apgabaltiesa.

341 1 Rīgas apgabaltiesas' apgabala namu re-
monti 2.559.—

V Jelgavas apgabaltiesa.
342 1 Jelgavas apgabaltiesas apgabala namu

remonti 2.000.—
VI Liepājas apgabaltiesa.

343 1 Nama remonts 1.000.—
VII Latgales apgabaltiesa.

344 1 Latgales apgabaltiesas namu remonti 5.154.—
. VIII Galvenā cietumu valde.

345 1 Arestēto telpu remonts 17.000.—

Kopā par VI. daļu 75.059.—)

*

Vārdu pie VI. daļas neviens nevēlas? Nobalso-
šanā nāk ārkārtējo izdevumu VI. daļa. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret VI. daļas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie VI. daļas? Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par VI. daļas pieņemšanu. Balsošanas iz-
nākums: par VI. dalās pieņemšanu nodotas 58 balsis,
pret to nav neviens, atturējušies 17. VI. daļa pie-
ņemta. Tālāk nāk caurskatīšanā VII. daļa — iekš-
lietu ministrijas ārkārtējo izdevumu budžets.
(Tek. vietaJ Ārkārtējie ieņēmumi. Suma.
Nr. latos.

VII. daļa.
Iekšlietu ministrija.

I Administratīvais departaments.
346 1 Robežpolicijas dienesta ēku kapitālais

remonts . . . , 2.000.—
347 2 Jaunu zirgu, sedlu un iemauktu iegādā-

šana robežpolicijas, apriņķu priekš-
nieku un viņu palīgu vajadzībām . 14.960.—

348 3 Pabalsti robežpoliciju un lielāko pār-
ejas punktu ārējā dienesta robež-
policijas darbiniekiem apģērbu iegā-
dāšanai . :. . . . \ :. . . . 7.560.—

349 4 Pabalsti Rīgas policijas jaunākiem kār-
tībniekiem, apģērbiem 50% apmērā
no apģērbu vērtības 20.000.—

350 5 Ieroču iegādāšana pagastu aizsargu
organizācijām 94.998.—

351 6 Ieroču iegādāšana policijas un robež-
policijas vajadzībām 7.000.—

352 7 Vāģu, kamanu un pajūgu komplektu
iegādāšana policijas vajadzībām . . 5.000.—

Kopā par I. vietu 151.518.—

II Pašvaldības departaments.
353 1 Rēzeknes karantīnas personāla algas 20.720.—
354 - 2 Rēzeknes karantinas citi izdevumi . 13.250.—
355 3 Rēzeknes karantinas operativi izde-

vumi . 32.036.—
356 4 Bēgļu bērnu reevakuacija no Ukraines 5.000.—
357 5 Bēgļu bērnu patversmju un skolu telpu

pārbūves un jaunbūves 26.953.—
358 6 Mācības līdzekļi un bibliotēka . . . 2.200.—
359 7 Igaunijas karaspēka nodarīto zaudēju-

_ mū atlīdzība 200.000.—
360 8 Ārštata darbinieku kara zaudējumu ko-

misijai sakarā ar Igaunijas karaspē-
ka nodarīto zaudējumu atlīdzību . , 1.500.—

361 9 Pabalsti plūdu cietušiem 4.000.—

Kopā par II. vietu 305.659.—

IV Veselības departaments.
362 1 Instrumentu iegādāšanai ķimiskai la-

boratorijai 4.000.—
363 2 Jaunbūves, pārbūves un kapitālais re-

monts 316.428.—
364 3 Lipīgo slimību apkarošana .... 10.000.—
365 4 No trakiem kustoņiem sakosto potē-

šanas izdevumi 5.000.—
366 5 Venērisko slimību apkarošana . . . 1.000.—
367 6 Pabalsts tuberkulozes apkarošanas

bie_drībai_ ' . . . . 5.000.—
368 7 Liepājas juras karantinas uzturēšana

un iekārta 10.000.—
369 8 Pabalsts sieviešu ligai „Māte un bērns" 3.000—
370 9 Daugavpils slimnīcas un Kemeru un

Baldones sēravotu iekārtai . . . 50.100.—

Kopā par IV. vietu 404,528.—

V Centrālā kriminālpolicija.
371 1 Nama remonts 3.000.—

Kopā par VII. daļu 864.705.—)

Vārds pie šī budžeta Bočagovam.
A. Bočagovs (krievu nacionālists, runā krie-

viski) :*) Lieku priekšā ārkārtējo izdevumu VII. da-
ļas II. vietu papildināt ar sekošiem paragrāfiem:

Ls
N2361. I. § 10. Pabalsts luterāņu baznīcai 182.000
:N°361. II. „ 11. „ katoļu „ 70.000

*) Atreferējums.
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Xs361. III. § 12. Pabalsts pareizticīgo baznīcai 18.000
J6 361. IV. „T3. „ vecticībnieku „ 15.000
Xs361. V. „ 14. ļ žīdu „ 15.000
pavairojot otras vietas kopsumu par 300.000 latu,
ņemot šo sumu no kārtējo ieņēmumu XV. dalās
Nr. 143,pavairojot šo vietu par 300.000 latu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens pie šīs daļas nevēlas. Pie šīs daļas ir ie-
sniegti sekosi priekšlikumi,.,]Vispirms Jāņa Vesma-
ņa priekšlikums, kurš skan:

„Lieku priekšā III.s.daļā strīpot yii':\, numurus 1. un 2. ,vuj
to vietā),likt 2. un 3.; bet 2. vieta stnpt ;aragrafu numurus 4.,
5., 6. un 7. un to vietā likt 7.., 4., 5. un ... Tāpat 3. vietā strī-
pot paragrāfu numurus 7., S.'un 9. un to vietā likt 11., 12. un 13;"
Tad tālāk iesniegts ir Bočagova priekšlikums, kurš
skan:Budžetaārkartējo_sizdevumos,VII.daļā,iekšlietumi-
nistrija, 2. vietu papildināt ar sekošiem paragrāfiem: Nr. 36TL,
§ 10 — pabalsts luterāņu- baznīcai — 182.000 latu; Nr.-361 II.
§?1.1 —.pabalsts katoļu :baznīcai .—,, 70.000i latu;. Jtfr. :361 III.
§ 12 — .pakaists pareizticīgo ba,zņīcal — 18.000 latu; N- 361
IV. § 13 — pabalsts vecticībnieku baznīcai — 15.000 latu; Nr.
36i V, §' 14 — pabalsts žīdu baznīcai — 15.00Č lātti; kopā
300.000'latu, pavairojot jar šo Sumu II. vietu, ņemot šo sumu
no kārtējo ieņēmumu XV. daļas Nr. 143,.pavairojot.šo vietu
par 300.000 latiem."

Vai referents vēlētos dot par šiem priekšliku-
miem atsauksmi? , Vārds referentam..

Referents J. Vesmanis: Mans priekšlikums par
dažādu numuru maiņu ir techniskās dabas un tādēļ
es! lūdzu viņu pieņemt, jo viņš pēc-būtības absolūti
neko negroza. Kas , zīmējas uz Bočagova kunga
priekšlikumu atvēlēt pabalstus dažādām konfesijām
300.000 latu apmēros, tad šīsuma ir bijusi jauuzņem-
ta ministru kabineta budžeta projektā un ir plaši pār-
runāta un apspriesta*budžeta komisijā, kura to no-
raidījusi. Tādēļ budžeta komisijas vārdā man ir jā-
izsakās pret šīs sumas uzņemšanubudžetā.

Priekšsēdētājs Fir. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Jāņa Vesmaņa nolasītais priekšlikums. Es
lūdzu pacelties tos,kaš būtu pret Jāņa Vesmaņa
priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie priekšlikuma?
Nav. Priekšlikums pieņemts ? vienbalsīgi. Kas at-
tiecas uz Bočagova priekšlikumu, tad iesniegts ar
vajadzīgo skaitu parakstu priekšlikums, kurš skan:

..Priekšlikumus par pabalstu piešķiršanu baznīcām no-
balsot aizklāti."

(Sauciens no vietas: „Kas parakstījis?") Pa-
rakstījuši Rudevics, (jautrība), Morics, Bungšs, Ra-
dziņš, Celms, Veckalns. (Sauciens no vietas: „Vec-
kalns ari!") Ulpe, Gulbis, Būmeisters, Zeibolts, Bīl-
manis. . Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošana par
nolasīto Bočagova priekšlikumu notiek aizklāti. Es
lūdzu izdalīt, balsošanas zānītes. Tos. deputātus, kas
veļas balsot-par Bočaģova _priekšlikumu, lūdzu rak-
stīt uz zīmītes „par";'kas vēlas balsot pret Bočagova
priekšlikumu, ludzurakstīt „pret" un. kas atturas pie

. šī priekšlikuma, ludžu rakstīt „atturos". (R. Lin-
diņš -no v_ie_tas: ,,Mazinieki raksta „pret", kreisie
„par". Zāle troksnis un jautrība. Priekšsēdētājs
zvana.) Es lūdzu netraucēt aizklātas balsošanās gai-
tu. , Vai_ visi deputātu kungi būtu izpildījuši zīmī-
tes? Ludzu ievākt izpildītās zīmītes. Vai visi de-
putāti ir nodevuši zīmītes? Pa balsu saskaitīšanas
laiku lieku priekšā pārtraukumu uz V* stundu. Ie-
bildumu nav? Pārtraukums.

(Pārtraukums no pīkst, 8.53—9.20vakarā.)
, . i . . . . ? . i ' ?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.

Balsošanas iznākums:; par Bočagova priekšliku-
mu nodotas 3,9 balsis, pret to nodota 41 balss, attu-
rējušies _2. _ Bočagova priekšlikums, atraidīts. No-
balsošana nak VIL daļa — iekšlietuministrijas ārkār-
tejtoizdevumu budžets — pārlabotā veidā visā visu-
ma. Ludzu pacelties tos, kas. jr pret, iekšlietu mini-
strijas ārkārtējo izdevumu budžeta pieņemšanu.Tādu
nav; Kas atturas pie šī budžeta? Beidzot lūdzu pa-
celties 1tos-, kas ir -par iekšlietu ministrijas ārkārtējo
izdevumu budžeta pieņemšanu. Balsošanas iznā-
kums: par iekšlietu ministrijas ārkārtējo izdevumu
budžeta pieņemšanumodotas 47'balsis, pret to nav
nodota neviena

^
balss,, atturējušies 26. Iekšlietu mi-

nistrijas-ārkārtējo izdevumu,budžets pieņemts.
Veļa laika dēl prezidijs Tiek. priekšā_ budžeta

caurskatīšanu turpinat_ rīt pēcpusdienas sēdē. Ie-
bildumu nav? _ Nākamā sēde rīt, pīkst: 10 rītā. Šīs
dienas sēde slēgta.

. . - i . i
.

..... . (Slēgta pīkst. 9.25 vakarā.)

!. ' I ' . . A. . . . - :

V. sesijas 24. sēde 1924. gada 6; jūnijā.
(Atklāta pīkst.'TO.no rīta.)
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. Li Knopps, referents . . ... . . . , .. ,'. 839
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Mūsu pirmais dienas kartības punkts iiJ i-
kūms par telpu īr i; redakcijas komisijas zi-
ņojums un nobalsošana par likumu visa visuma. Re-
ferenti Rozentāls un Knopps. Vārds redakcijas ko-
misijas referentam Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams!
Redakcijas komisija skatījusi cauri likumu par telpu
īri un liek priekšā pieņemt sekošus pārlabojumus:
1. pantā a punktā aiz vārda „vietam" likt „ , ". Jad
piezīmē pie šī panta strīpot skaitļus „36. un 37. un
to vietā likt „37. un 38.". 5. panta pedeja rindiņa
1. nodalījumā vārdu ..attiecīgiem" pārnest un ie-
spraust starp vārdiem „likuma"_un „noteikumiem".
Teikuma pēdējā daļa skanētu pec tam sekosi: iz-
šķiramas pēc šī likuma_ attiecīgiem noteikumieem'.
5. panta otrā nodalījuma pirmā rindā strīpot vārdus
„šajās" un tā vietā likt „šinīs". 6. panta strīpot
skaitļus, kas pirmā nodalījuma ir rakstīti „ 22., 23.,
24., 25., 26., 29. un 36." un to vieta likt „2L, 22., 23.,
24., 25., 28. un 37.". Pēc „28." likt „pantu_ , pec „37"
likt vārdu „pantu". Agrāk otra piezīme bija „(2.
piezīme)", tagad iekavas strīpot un paliek ,,37.panta
otrā piezīme". 6. panta_ 2. rindiņas iesākuma strī-
pot vārdu „panta", pēc vārda „parkapšanu" likt „ , ".,
2. rindā strīpoti skaitļi „7., 10., 11." un to vieta likti
skaitli „4., 7., 8.". 6. panta 4. rinda strīpoti agrākie
skaitli „45., 48." un to vietā likti „46., 49.". Tai

^
pa-

šā pantā priekšpēdēja rinda strīpotsskaitlis „49." un
tā vietā likts skaitlis „50.". 7. panta aiz vārda «mi-
nistrs" likt „ , ". 9. panta _ 3. rinda no beigām strī-
pots vārdiņš „priekš". Sakot ar nākamo 10. pantu
redakcijas komisija saskaņa ar pārlabojumiem^

gro-
zījusi pantu numerāciju līdz 29. pantam, to ieslēdzot.
Pēc jaunās numerācijas redakcijas komisijas pār-
labojumi būs sekošie: 14. panta pec vārda „sedes"
likt „ir". 17._ pantā, pēc vārda „valdei" likt „ir"_.
Tai pašā pantā 1. rinda strīpots_ skaitlis „17." un ta
vietā likts skaitlis „16.". 19.pantaaiz vārda „valdes _
likt vārdiņu „ja". Pedeja vārda strīpot „_s" un ta
vietā likt „m" un vārds jālasa „pašvaldībam". 20.
pantā vārdus «apgabaltiesa" abos_ gadījumos rakstīt
nedalīti. 21. pantā 3. rinda aiz vārda „_telpam",_likt
vārdu „stāvu", un aiz tā „,". 4_ rinda aiz vārda
„skaitu" strīpot „ ," un strīpot vardu „stavu". 24.
pantā 2. rindā aiz vārda „naudu" strīpot „_ ," un likt
„vai". Tai pašā pantā 3. rinda strīpot vardu „ka"
un tā vietā likt „vai". 28_. panta 1. rinda strīpot
vārdu „Dzīvokļa", 2. rindā strīpot vardu „daļas";
nākošo vārdu „īrniekam"_ iesākt ar lielo burtu. 2.
rindĶ aiz vārda „izīret" pārnest uniespraust vārdus
„dzīvokļa daļas". Pēc vārda „izīr_et" strīpot „," un
to likt aiz vārda „daļas". 29. panta 4_ rinda aiz vār-
da „tiesības" likt „ ,". 31. pantā aiz vārda „līdziedzī-
votājiem" likt vārdiņu „ir"._ 32. panta la punkta ap-
zīmējumu strīpot un ta vieta likt skaitli „2" un ieka-
vas. Attiecīgi grozīt visus nākošos punktus šinī
pantā, tā tad „2)" vietā likt „3)" punktu, tad pec
strīpotiem 3., 4., 5., 6. agrākiem punkiem likt skaitļa
„7" vietā „4", skaitļa ,,8" vietā „5", skaitļa „9" vie-
tā „6". 4. punkta pec vārda „izdarīt" likt „,"_.
6. punktā aiz vārda „laiku" likt „,"; strīpota
skaitļa „10" vietā likt 7". Tad 7. punktā_ strī-
pot vārdiņu „ka". Agrāko 11. punkta apzīmējumu
,.11" strīpot un ta vieta likt „8"; šinipunkta aiz vār-
da „vai" likt „,". Agrāko 12. punkta apzīmējumu
skaitli „12" strīpot un ta vieta likt skaitli „9". Ag-
rākā 14. punkta vietā strīpot skaitli „14" un ta vieta
likt „10". 15. punkta vietā ,,11"; 16.punkta vieta likt
„12"; šinī 12.punkta vārda „viņu" strīpot ga_a_„un"
un tā vietā likt „a". Šī paša 12. punkta pedeja rin-
dā strīpot otro skaitli „2" un tā vietā likt „3". Ta
tad „32. panta 3. punktu". 1. piezīme pie 32. panta
vārdiņā „kura" uz a likt garuma zīmi. 32. panta

2. piezīmē strīpot pirmos divus skaitļus „10_" un
„11." un to vietā likt „7." un „8.". Tanī paša pie-
zīmē aiz vārda „pieprasītais" likt „ ,". Sakot, ar ag-
rāko 32. pantu līdz likuma beigām, līdz 51. pantam,
to ieslēzdot, pantu numerācija attiecīgi grozīta. Es
ziņošu pārlabojumus pec_grozītas numerācijas. _ 33.
pantā pirms ienestiem pārlabojumiem, pirms vārda
„īrniekam" stāvēja vārds ,.dzīvokļa". Saskaņa ar
ienesto pārlabojumu šo vardu ,.dzīvokļa" strīpoja, ta
tad nākamo vārdu „īrniekam" rakstīt ar lieto burtu.
34. panta 2. rindā strīpot skaitli „la."_ un ta vieta ,
likt „2.". Tanī paša panta priekšpēdēja rinda aiz
vārda .Jānomaksā" likt „,". 35. panta ļ. rinda strī-
pot skaitli „7." un tā vieta likt „4.". Ta paša panta
3. rindā aiz vārda „valdei" likt „,"._ 4. rinda aiz
vārda „pats" likt „,". 36. panta pirmā rinda strīpot
skaitļus „7., 10., 11." un to vietā likt „4., 7., 8.". 37.
pantā 3. rinda aiz vārda ,.augustam" likt „ ,". Treša
lasījumā pie šī 37. jeb agrāk 36_ panta bij iesniegts
papildinājums, ka 2. piezīme. Ta tad tagad agrākas
piezīmes vieta ir ..piezīme l."_un papildinājums ir
.,piezīme 2.". 38. panta piezīme priekšpēdēja rinda
aiz vārda ,.apkurināšanu" pārnest no piezīmes pē-
dējās rindiņas vārdus „ne mazāk par 12%, un tad
likt „ ,". Pēc tam viss teikums skanētu: „tur no ko-
pējās īres maksas jāatvelk par centrālo apkurinā-
šanu ne mazāk par 12%, lai dabūtu pirmskara telpu
īri." 39. pantā 3. rinda aiz vārda „valde" likt „,".
44. pantā 3. rindā skaitļa „42" vieta likt „43". 47.
pantā 2. rinda aiz vārda „īrniekiem" likt „,". Tie
ir visi pārlabojumi pie īres likuma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu pie re-
dakcijas komisijas priekša liktiem pārlabojumiem
neviens nevēlas. Nobalsošana nak redakcijas ko-
misijas priekšā liktie pārlabojumi. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret redakcijas komisijas priekša
liktiem pārlabojumiem. Nav. Kas,atturas? Nav.
Redakcijas komisijas priekša liktie pārlabojumi pie-
ņemti vienbalsīgi. Nobalsošana nakīres likums visa
visumā. Iesniegti pie balsošanas kartības 2 priekš-
likumi. Pirmais priekšlikums skan:

„Lūdzam likumu par telpu īri visā visumā balsot aizklāti."
Parakstījuši: Bergs, Purgals Birkhāns, Siece-

nieks, Sainis, Augusts Kalniņš, Briedis, Mazversīts,
Reinhards, Ulmanis, Ducens, Ringolds Kalnings.
Tālāk iesniegts otrs priekšlikums, kurš skan:..Nobalsošanu par īres likumu visā visumā izdarīt vārdiski."

Parakstījuši: Rudevics, Morics, Bungšs, Ra-
dziņš, Dēķens, Celms, Veckalns, Ulpe, Gulbis, Bū-
meisters, Kalējs, _ Lejiņš, Gulbis, Zeibolts, Rainis, Bīl-
manis. Saskaņa ar piezīmi pļe kartības ruļļa 133.
panta pieprasītai aizklātai balsošanai dodama priekš-
roka. Balsošana par īres likumu notiks aizklāti.
Es lūdzu izdalīt balsošanas zīmītes. Tos deputātus,
kas vēlētos balsot par īres likuma pieņemšanu visa
visumā, lūdzu uzrakstīt uz zīmītes „par", kas velē-
tos nodot savu balsi pret īres likuma pieņemšanu
visā visumā, tos lūdzu uzrakstīt uz zīmītes „pret",
un kas atturas pie šī jautājuma, tos_ lūdzu rakstīt
„atturos". Vai visi deputāti butu saņēmuši balsoša-
nas zīmītes? Pieprasījumi neienāk. Vai zīmītes ir
izpildītas? Lūdzu ievākt balsošanas zīmītes. Vai
visi deputāti būtu nodevuši zīmītes? Pa balsu skai-
tīšanas laiku prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz
15 minūtēm un reizā jprezidijs liek priekšā pa pār-
traukuma laiku noturēt frakciju biroja apsprieai un
lūdz frakciju biroja locekļus uz šo frakciju biroja
apspriedi. Iebildumu nav? Pārtraukums frakciju
biroja apspriedei.

(Pārtraukums no pīkst. 10.30—11.10.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.
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Balsošanas iznākums: par īres likuma pieņem-
šanu 3. lasījumā nodotas 49 balsis, pret šī likuma pie-
ņemšanu nodotas 36 balsis, atturējies nav neviens,
īres likums 3. lasījumā pieņemts. (Aplausi pa krei-
si. A. Veckalns no vietas: „Jauna uzvara!") Caur-
skatamas iesniegtās pārejas formulas. Pavisam
iesniegtas 2 pārejas formulas: Pētera Berģa un citu
pārejas formula un Dubina un citu pārejas formula.
Pētera Berģa, Arveda Kalniņa un citu iesniegums
skan:

«Saeima nolemj uzdot valdībai gādāt par dzīvpkļu koope-
rācijas attīstību kreditējot no hipotekariska kredita noorgani-
zēšanai asignējamām sumām pirmā un galvenā kārtā dzīvokļu
lietotāju kooperatīvus namu celšanai, izbūvei un iegūšanai."

Dubina priekšlikums:
„Uzdot valdībai izsniegt hipotekarisku un citāda veida

kreditu kooperativiem un privātam personām namu celšanai,
neapdzīvotu namu pārvēršanai apdzīvojamā stāvoklī, kā ari
namu pārbūves veicināšanai."

Vārdu pie šiempriekšlikumiem neviens nevēlas?
Vārds Dubinam.

M. Dubins (Agudas Izrael): Augstais nams!
_>? Mana pārejas formula atšķiras no Pētera Berģa

^ b kunga pārejas formulas sekosi: Deputāta Berģa
kunga iesniegumā iet mazāk runa par to, lai būvētu
jaunus namus, bet gan lai stiprinātu kooperatīvus,
lai viņiem dotu tikai kreditus. Tur ir gan minēts

, „namu_ iegūšanai", bet tas vēl nenozīmē, ka mājas
tiks būvētas. Kooperativi iziet vienīgi uz to, lai
valsts dod kreditus un tad varēs mājas pirkt un likt
īrniekus ara, kaut gan tagad ar jauno likumu būs
grutak izlikt. Ar to namu būve netiks veicināta, bet
tos tikai pirks. Tapec es iesniedzu pārejas formulu,
kura teikts, lai valsts pabalsta tos kooperatīvus un
privātas personas, kas grib būvēt jaunas mājas.
Mes zinām, ka priekškara neviens kooperativs Rīgā
nevienu namu nav_ uzcēlis, bet tos ir uzcēlušas pri-
vātpersonas. Tapec es lieku priekšā pieņemt manu
pārejas formulu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
Berģim.

P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātukungi!_ Man jāpaskaidro, caur ko manis priekšālikta pārejas formulaatšķiras no tās, kuru patlaban
iesniedza un aizstāvēja Dubina kungs. Manā pār-
ejas formula ir runa par to, ka vispirmā kārtā, pir-
mā rinda, no paša sakuma ir jākreditē kooperativi.
Tada parejas_ formula, protams, neizslēdz to, ka otrā
rinda, nākoša kārta, tiktu kreditētas ari privātper-
sonas. Otrkārt, man jāpaskaidro, kāpēc manā pār-
ejas formulā ir likts priekšā kreditēt kooperatīvus
ne tikai māju celšanai un izbuvešanai, bet ari iegū-
šanai. Lai izbūvētu namu, vispirms to vajaga iegūt.
Nevajaga domāt, par māju celšanu, iekams nav pa-
darītas par apdzīvojamam tas daudzās mājas Rīgā,
kuras ir jau uzceltas, bet vēl nav izbūvētas. Šādu
namu izbūve stadama_ pirmā vieta. Mums ir uzcel-
tas lielas skaistas mājas pēc jaunākām technikas
prasībām, ka_ piemēram uz Dzirnavu un Suvorovaielas stūra, tāpat uz tas pašas Dzirnavu un Skolasielas stūra, bet tas_ nevar izbūvēt, jotas prasa ļoti lie-
lus līdzekļus. Tapec es lieku priekšā dot iespēju
kooperativiem iegutšadas mājas, lai pēc tam tās iz-
būvētu. Ja par to pārejas forumulā nekas nav teikts,
tad tas neko nenozīme, jo pie aizdevumu piešķirša-
nas valdībai resp. hipotēku bankai būs brīvas rokas
apsvērt katra konkrēta gadījumā vajadzības, ku-
ram aizdevums tiks lūgts. Ja kooperativs prasīs aiz-
devumuL lai iepirktu apdzīvotas mājas, ar nolūku iz-
likt no tam iedzīvotājus, tad hipotēku banka tādu aiz-
devumu liegs. Ja turpretim kooperativs nāks un pie-
rādīs, ka viņš vēlas iegūt neapdzīvotu namu izbuve-
šanai, tad kooperativs aizdevumu dabūs, jo hipotēku

banka novērtēs viņa lūgumu kā tādu, kas ir pabal-
stāms. Beidzot man jāpastrīpo, ka ir pilnīgi domāja-
ma un ir jau bijusi dzīvē vajadzība kooperativiem
pirkt ari apdzīvotas mājas, proti, tanīs gadījumos,kad
kāds mājas īpašnieks, nevēlēdamies, vai nespēdams
māju tālāk apsaimniekot, grib to pārdot, pie kam tās
mājas dzīvokļu īrnieki sastāda kooperativu, lai ie-
gūtu sev par īpašumu tos pašus dzīvokļus, kurus vi-
ņi patlaban apdzīvo. Es neredzu iemesla, kāpēc
mums butu jāstrādā pretim šādai dzīvokļu iegūša-
nai, kura gan nav saistīta ar jaunas mājas celšanu,
bet nav ari saistīta ar īrnieka izlikšanu. Vēl nesen
pie manis griezās no Brīvības ielas kādas mājas
iedzīvotāji, kuri bija nākuši pie slēdziena, pirkt šo
māju, kura viņi īrē dzīvokļus un kura pašlaik ir pār-
dodama. Viņi baidījās, ka to māju nopirks kāds cits
un liks viņus lauka. Tie ļaudisbija sazīmējuši loti ie-
vērojamas sumas mājas pirkšanai, sumas, kas gāja
miljonos, bet tomēr nebija pietiekošas, lai segtu vi-
su pirkšanas sumu. Kāpēc gan tādā gadījumā, kur
kooperativs patiesība neapdraud nevienu iedzīvotā-
ju, bet kur viņi iegūtu tikai tos dzīvokļus par īpašu-
mu, kurus viņi pašlaik īrē, nevarētu viņiem sniegt
aizdevumu? Tapec es uzturu savu pārejas formulu
un atrodu,ka viņa nerunā pretim ari Dubina iesnieg-
tai pārejas formulai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purga-

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): rt V/
Augstais nams! Dubina, Fišmaņa un citu priekšā ' '^'
likta pārejas formula būtu pieņemama, ja no tās strī-
potu vārdus „koope_rativiem un privātām perso-
nām". Kadeļ gan pārejas formulas iesniedzēji kre-
dīta .izsniegšanu namu celšanai, neapdzīvotu namu
parbuvešanai apdzīvojama stāvoklī, kā ari namu
pārbūves veicināšanai grib aprobežot tikai ar koope-
ratīviem un privātam personām, nav saprotams. Un
tad vel šis pretstats: kooperativi un privātas perso-
nas. Kas tas ir par privātpersonām: fiziskas per-
sonas, atsevišķas personas, tā tas ir domāts? Kas
tie kooperativi ir? Tie taču ari ir juridiskas perso-
nas, privātas organizācijas. Kādēļ tad šis pretstats
ir vajadzīgs? Kapec uzskata šos_ kooperatīvus par
izcilus juridiskam personām, kurām pretī visi citi
varbūtējie uzņēmēji ir privātas personas? Tāds uz-
skats ne ar ko nav pamatojams un attaisnojams.
Man šķiet, ka krediti namu celšanai, neizbūvēto na-
mu izbuvešanai, neapdzīvoto namu pārvēršanai par
dzīvojamiem namiem ir nepiecļešami. Tādēļ tai pār-
ejas formulai pec būtības varētu piekrist, ja nebūtu
tada ierobežojuma, ka_krediti izsniedzami tikai koo-
perativļem un privātam personām, bet akciju sa-
biedrībām vai citam kādām organizācijām, vai ari
varbūt pašvaldībām, kuras taču ir attiecībā uz pri-
vāttiesībām juridiskas personas, tām nedrīkst kredi-
tus izsniegt. _Šads ierobežojums ir pilnīgi nepieņe-
mams un tadeļ es iesniedzu pie Dubina un citu pār-
ejas formulas pārlabojumu, strīpot vārdus ,.koopera-
tivieni un privātam personām". Tad, kas attiecas
uz P. Berģa, Arv. Kalniņa_ un citu deputātu pārejas
formulu, uzdot valdībai_ gadat par dzīvokļu koope-
rācijas attīstību, kreditējot no hipotekarļskā kredi-
ta noorganizēšanai asignējamām sumām pirmām un
galvenam kārtam dzīvokļu lietotāju kooperatīvus
namu celšanai, izbuvešanai un iegūšanai. Redzat,kungi, šeit ta iegūšana ir likta pēdējā vietā, bet mēs
ļoti labi zinām, ka visvieglāk! ir iegūt namu, ja ir
nauda, un ari tagadējos apstākļos iespēja iegūt iz-
devīgi namus ir ļoti liela. Te ir griba tikai
kooperativiem nodrošināt šos kreditus, visus lī-
dzekļus, tada tendence ir redzama, un tas ari būs
ta, ja mes šo pārejas _formulu _pieņemtu, t. i. lai lī-
dzekļus piešķirtu pirmām kārtām kooperativiem, lai
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tādā kārtā viņi gūtu kreditus nama iegūšanai. (Sau-
ciens.) Skalbes kungs saka: „Pareizi". Nu, Skal-
bes kungs, ja Jūs paņemsiet sev dzīvokli — ja Jums
pašam nama vēl nav — kāda kooperatīva nama, tad
— pamēģināt to — pec tam, man liekas, Jus rakstī-
sāt pavisam citādu dzeju. Es to zinu no piedzīvo-
jumiem, cik dārgi tas izmaksa — es pats nedzīvoju
svešā namā, tāpat kā dzīyo_ Pauls Kalniņa kungs
p^ts- savā vasarnīpa,,un f tapec_ tas ,uz_mums abiem
neattiecas. .Jus paši,-pareto parliepiņasaties tad, ja
dzlvosat tādā nama, kur.a_ pelšanai,, izbuvešanai vai
iegūšanai kooperatīvs .-,bus-,. dabūjis kreditus. Ka
kooperativi būvēs, ;tos;narnus.unno.ņcapdzī .vojamieuļ
pārvērtīs par, apdzīvojamiem, par: to ta<_unevar bu,t
runa. | Tas. taču,a,ri B^rģa, 'kungam, prata nenāks, an
tādām lietam nodarboties ^ ,Tapec qs izsakos gan pfir;.
Dubina un citu pārejas formulu ar pārlabojumu, bet
es esmu pilnīgi . 'pretļigerģa;kuņģa un.citu uzskatiem.

Priekšsēdētājs,iRr;i Vesmanis: i.Vārdu :;'vairāk
neviens nav vēlējies. iLudzu.jreferentosTateikties.

Referents ; 'Ml'• Rožeut-āl« : Sociālās liku'mdoša*
nas-komisija-piekrita Pēterā_Berģa un citu iesnie-n
gtai pārejās!'formulaiun pieņēma toiar-6 pret 4 bal-
sīmu r Dubina'^ pārejas formula

^
komisijā nebij iesnie-

gtā»Uil netika -apsprieste. Tāpēces par viņu nevaru
izteikties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: ?Vārds juridiskās
komisijas referentam.

Referents E. Knopps: Šīs pārejas formulās ju-
AdMā^kornisija nebija apspriestas. Bet.es perso-
nīgi, izsako's par Dubma_un_ ari p_,r Purgala priekšli-
kumiem, jo galvenam, kārtāni kņt' svara tās, lai na-
mus; būvetli, lai novērstu ' dzīvokļu trūkumu. Kas
būves namUš,j'taš;navtik svarīģš^jauta'jutos. bēt gal-
venais ir, lai riairii tiktu būvēti un' celti,.

Priekšsēdētājs Fiv^esmahis,: ' Nobalsošanā nāk
vispirms Pētera Bej'ģa_',.palejas, formula,. Pēteris.
Berģis ir iesniedzis pņe.ķsliķumiļ:, ,, ;

lieku ,prickšā_ manā pārejas iprmulā strīpot varcļu. s „noor-
ganjzešanāi asignējamam"..

K 1: i _ t |ļ.??'. iI;:; I li : . .: , ' » i ? -
;; .Saskaņā; ar. kārtības rulli,Pētera Berģa un citu.
iesniegtā pārejas formula, nāk , nobalsošanā.iesnie-'.
dzeja pārlabotā veidā. Tātad .balsošanā nāks pār-
ejas formula šādā redakcijai. . .? ,.- ? ,
, j Saeima ņolemjsuzdoti (Valdībai, gādāt par dzīvokļu koope-.

racijaV attīstību, ,k reditējot no l>ipQ|ekariskārn_,kredita sumām
pirmām' uņ 'ģalvenāin kārtam dzīvokļu lietotāju kooperatīvus
namu Celšanai, izbūVel uri'iegūŠahai. ' '

Komisija ir.piekritusi šai pārejas . formulai. B;s
hkš^ šo,-$riēkŠIikum.ii , ko iesniedza Pēteris. Berģis
uņ.,cita' 'm balsošanu uņ lūd.zu 'pacelties tos,; kas ir
pret priekšlikuma,.pieņemšanu. ^Na.v. jĶas. atturas
pie' šīs, pārejās ,formulas? B'eid'z,Q_t /lūdzu pacelties-
tos, kās ir par Pēļera' Berģa pārejas formulas pie-
ņemšanu. .Balsošanas iznākums: par,P. Berģa pār-'
ejas formulās gieņemšanu nodotas..balsis, pret nav
neviens, atturējusies, 29.' .'Pārejas, formula pieņemta.
Tālāk Dubina tin citu iesniegtā pārejas; formula, pie-
kam šajā pārejas formula Purgals liek priekšā

strīpot vārdus „kooperativiem uti privātām personām." - )
Vispirms,ņāk nobalsošanāPurgala priekšlikums.

Es, lieku tag&d Purgala,,priekšlikumu.,uz balsošanu.
Lūdzu pacelties toši kas.ir par. Purgala priekšliku-
mu. Par priekšlikumu nodotas 8-balsis;\priekšli-
kums atkrīt.,. Nobalsošanā nāk:.pārejas formula no
Dubina, ,un pitieņi. iesniegtā .redakcijā:,. "

„Uzdot valdībai .izsniegt.,uipotekariskuun-' citāda veida
kreditu kooperativiem un privātpersonām namu. celšanai, neap-;
dzīvotu namu pārvēršanai apdzīvojamā stāvoklī, kā >ari namu
pārbūves Veicināšāftai." „_)

Komisija ta, nav apspriesta. Lieku tagad so-
pārejasformul^̂ uz baļspsaņun. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par Dubina un citu iesniegtas pārejas formu-
las pieņemšanu. Par šīs pārejas formulas pieņem-
šanu^

nodotas tikai 11 balsis. Nepietiekošs skaits.
Šī pārejas formula atkrīt.

Iekams mēs pārejam uz nākošo dienas kārtības '-' "'
punktu, man plenārsēdē ziņojams frakciju biroj.a_ ie-
priekšējs lēmums,-kurš apstiprināms plenārsēde.
Frakciju birojs ir vienojies noņemt šinī sesija no
dienas kārtības likumu par žūpības apkarošanu un
pārgrozījumus likumā'par alkoholu saturošo vielu
ražošanu. Tālāk frakciju birojs vienojies pacelt 11.
dienas kārtības punktu — likumu par valsts,kredi-
tiem lauksaimniecības būvniecībai 4. vieta un ņemt
tūlīt pēc Ziemeļlatvijas-dzelzceļu saVienībaš statū-
tu caurskatīšanas. Beidzot frakbiju. birojs vienojies
Šī rīta sēdes dienas kārtību skatīt cauri pēcpusdie-
nā,' noņemot pēcpusdienas sēdē no 'dienas kartības
Valsts budžeta caurskatīšanuun turpināt tā caurska-
tīšanu nākošo trešdienu kā pirmo ' 'dienas! kārtības
mrtktu pēcpusdienas sēnē:" VāVdū1 pie;Š?!frākčiju bi-

roja lēmuma lūdz Reinhards. Vārds-'Reiririārdam.
'""?"&. Reinhards (kristīgā- nači6nalā-savienība): k

Augstais liāmš! Frakciju'birojā5 ir nolemts 'noņemt
no dienāskārtības likumprojektupar žūpības apka-
rošanu1. ! Laikamutošir'palicis patiesi ļoti maz un /">
tie"likumi, kas vēl būtu 'apspriežami, kuriem vajā-/'
džīgs ir 3:Tasījūmš, ir diezgan plaši,tā kā- varbūt ari
visus viņus nevārēs apspriest un sēdēs būtu jātur-
pina, ja mēš 3. lasījumu'gribētu izņemt vēl šinī sesi-
jā, 'pāri plair 'Jāņiem -.''Taš viss būtu labi,bet 3. lasī-
jums nav nemaz pār katrucenu jaižņern-cauri šinī
sesijā 1," tā kā tas netraucētu āri priekš Jāņiem sesiju
slēgt: "Tad-'tllāk, 'jā'mēs'žūpības apkarošanas likumu
tagad noņemamno dienās kārtības, tad ta_s?' atstās
ļoti nepatīkamu iespaidu tautā; jo lieta' ir šāda. Šīs
žūpības- apkarošanās likums ir jau1sen uz diemfe kar-
tības; četrās^komisijās 'tās liapspriests un viņš ir tik
tālu -nogatavojies, -'ka i Viņš:ir' jātovedi; Paņemietkaut
kuru laikrakstu un skatāties kaut kura'diena ;junJus
tur-at-radīs&t- vismaz 2—3- ziņojumus par lielo žūpī-
bas izplatīšanos un par to žūpības veicināšanu, kāda
tagad notiek/ Tā ir sistemātiska miūsu tautas ap-
dzirdīšana, pie kārni lielāko lomu velk spirta rūpnie-
ki, ne tik vien ar to, ka viņiem dārgi'samaksa par
to alkoholu, ko viņi ražo; bet viņi -vel saņem augstu
prēmiju par to,ja vairāk viņi-to izplata.;'.-Un katru
dienu' jūs varat lasīt-laikrakstā, ka tiek atvērtas ar-
vienu jaunas āpdzirdihātavas_ Tas tagad jau-ir vis-
pār pazīstams, ka šo spirtrūpnieku iespaids ir_ tik
liels, ka tauta domā, ka šiespirtrūpnieķiir ari spējīgi
iespaidot' likumdevēju iestādi,- laiļ šis -likumprojekts
netiek apspriests. Vai-tās domas- ir^pamatotas; to es
nezinu, bet man augstam namam-par to ir jāziņo, ka
pie manis ir daudzi-griezušies un mani piezobojuši,
ka velti ir cīnīties pretto, jo alkohola kapitāls pratīs
tik tālu ciņu vest, ka šolikumprojektu nepieņems. Ja
mēs viņu atliekam, tad tautā viegli var rasties ie-
spaids, ka šis likums^patiesi ir-apglabāts. Man per-
sonīgi, jāsaka, ari iespaids-ir-tāds; -ka ja mēs atlie-
kam šo žūpības apkarošanas.likuma apspriešanu uz
rudeni, ka tad ar- to ir pateikts ,ka šī žūpībasļ apka-
rošanas likuma liktenis izšķirts jau iepriekš apsprie-
šanas, ka -viņa- liktenisar-molemts, t.i. ka viņš dienas
gaismu neredzēs.- Tāpēc--lai 'mums nebūtu jādzird
pārmetumi,.mums šis likumprojekts ir-jāpieņem. Es
domāju, tauta no-mums var-prasīt, ka mēs jo ātrāki
šo likumprojektu pieņemam. Viņšir lotomērens, bet
tad tāuta.-redzēs,-ka viņas vietniekiše-to- lieto tomēr
ņem nopietni, kai viņiem ir augstākas intereses, ko
prasa mūsu tautas veselība un ka veltas ir .baumas,
ka alkohola kapitāls spēj iespaidotari likumdevēju
iestādi, ļ (Sauciens, pa kreisi:- «Pareizi!")

1Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: ? Vārds Bastjanim.
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V.'Ba^tjāhis-(sociāldemokrāts)': 'Po'sts;kas cēlās
/ no žūpības rnusu valstij, ir pārak liels. Tas sagrauj

ari lielā mērā ražoŠahasspekūs un saimnieciskās-dzī-
ves atjaunošanu. ' Ir liela taisnība tam; ko teica.Reltij-
harda-kungs, ka tas kapitāls, kas ir- ieguldīts šajos
uzņēmumos,'.ir stipri liels, lai vestu cīņu ar žūpības
apkarošanu. - Tāpēc noņemot žūpības,, apkarošanas
likumu no dienas kārtības, bez šaubām, visas plašās
iedzīvotāju;masas dabūs iespaidu,'it kā Saeima stāv
zem žrhātfiā Spiediena h'6 ši kapitāla puses. Tas nav
pieļaujami uii'tāpēc' mūsufrakcija balsds pret -žūpī-
bas a'pkajosāhāšTikuma noņemšanu no dienas kār-
tības. Balsošanu lūdzu izdarīt dalīti. Pret'pārējo
likumprojektu noņemšanu mUmš iebildumu ftav;

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Pieprasīta'dalīta frakciju-biroja'lē-
mumā balsošana, izdalot atsevišķi nobalsošanā jautā-
jumu paržūpības apkarošanas likuma noņemšanu no
dienaskārtības.'- Vai būtu iebildumi pret šādu balso-
šanas' 'kārtību??' -Balsošana notiks dalītā-veidā: -No-
balsošanā nāk vispirms jautājumspar likuma par 'žū-
pības' apkarošanunoņemšanu no dienas 'kārtības.
Kas būtu par šī likuma noņemšanu no dienaskārtības-,
lūdzu tos pacelties. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret_šī likumā noņemšanu-n6--dienas kārtības.- -Bei-
dzot- lūdzu pacelties tos,'kas* atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanās iznākums: par likuma noņem-
šanu?ho'dienās kārības nodotas 4-7'balsis, pret to no-
dotas 23 balsis,'atturējies nav''neviens.' Nolemts no-
ņemt likumu pār žūpības apkarošanu šinī sesijā no
dienas kārtības. Tālāk nāk nobalsošanā visi pārējie
frakciju-biroja lēmumi tanī veidā, kā es viņus pazi-
ņoju. Lūdzu-pacelties tos, ķas būtu ,pret pārējo lē-
mumu apstiprināšanu. Tādu nav. Kas atturas? ' Ari
nav., Pārējie lēmumi apstiprināti vienbalsīgi. '

'Saskaņā ar pieņemtiem lēmumiem mūsu 'nāko-
šais dienas kārtības punkts ir Z\.e m e.ļ J a t.v i j ā s
dzelzceļa sabiedrības statūti; refe-
renti Birkhāns un Bastjānis. Lūdzu referentus sniegt

a referātus. -Vārds referentam Bikhānam.
?Referentš_E. Birkhāns: Ziemeļlatvijas-dzelzceļa

0 sabiedrības-mērķis-ir: paredzēts un nosprausts viņas
statūtu resp. izdodamās koncesijas § 1, kurš riotēie
sekošo:_ Viņas mērķis ir ,.dzelzceļa linijas „Rīga-Rū-
jiena" buveun izmantošana, linijas „Valka-Igāuhijas
robeža" iegūšana un-izmantošana, kā ari, uz atsevišķi
izprasāmuEoncesiju pamata,.citu pļat- un šaursliežu
dzelzceļu būve* Latvijā un to izmantošana.' — Nebūs
daudz vardu ko teikt par vēlamību uzlabot mūsu sa-
tiksmes līdzekļus Vidzemes jūrmalasnovadu un ari
Limbažu pilsētas apkārtnē-. Šie apvidi satiksmes ziņa
ir apgādāti samērā, vāji un jaunu ceļu radīšana, bez
šaubām, veieinās šo'novadu saimnieciskās dzīves at-
tīstīšanos.- Jau?priekškara laikā agrākā krievu val-
dība_bij izdevusi-koncesijuprivātai akciju sabiedrībai
buvet-pievedceļu caur šo raionu. Bij : jau iesākti
priekšdarbi, bet kara apstākļi tos pārtrauca. Tā kā
šim-ceļam nebūs tranzīta nozīme, tad nav vajadzīgs
buvet platsliežu ceļu, bet pietiktu- ar 750 mm. šaur-
sliežu ceļu; Tas iznāk lētāks, būtu vieglāki realizē-
jams un vi-slabaki atmaksātos: 'Aprobežotie valsts
līdzekļi ir nepieciešami daudz citām neatliekamām
vajadzībām, lai dziedētu kara sistās brūces. Tāpēc
būve un eskploatacija ir jānododprivātai sabiedrībai.
Paredzēta dzelzceļa līnija. Rīga-Rūjiena ir apzīmēta
ar sekošu virzienu._ Par pasažieru gala staciju Rīgā
ir pieņemta pagaidām Brasla un preču stacija ir pa-
redzēta uz Braslas laukuma pie Pletenbergas ielas.
Stacijas novietošanu pie HanzaslJīelas, kā to vēlas da-
žas organizācijas, sevišķi biržās komiteja, ir tech-
niski un ari finansieli grūti izvedama. No Braslas li-
nijā iet gar Krūzes muižas statfiju pār Juglu pie Sala-
mandra fabrikas, tālāk gar Bukultiem uz Carnikavu

un no turienēs līdztekus jūrmalaiui Neibadu. Šis
virziens ir vistuvāk gaisa līnijai starp Rīgu un Nei-
badi ūriTmrjāiznāk vislētākā. -No Neibades linijā iet
uz LimbaŽiemv ģar-Skūlti:Un Nab-i,-atstājot pa kreisi
Duntes,-, Stienes uti Liepupes pagastus un pa labi Le-
durgāš'uJTVidrižU'pagastus. Tāda linijā topogrāfiski
ir attaisnojamāTm nedod-nekādas priekšrocības ne-
vienam no'minētiem pagastiem-'.No Limbažiem -linijā
virzās Starp Katvaru ūn Tiegažu muižām un, krusto-
jot Airiāžū^Smi'ltenēsceļu Pūiķēles stacijā, iet caur
'UtguTiz Mazsalaci, atstājot Aloju 6 kilometri no Ur-
gas un- MatīšusT2 kilometru attālumā. Ari še ir ie-
vērots Vidffli-dzībaš: principsattiecībā uz apkārtējiem
pagastiem. Līnija šinī ziņā iznāk visekonomiskākā.
Mazsālacei ūnija ietgā'rāmriorīta puses.' Caur to ce-
ļas ap'2 kilometru saīsinājums,- nekā tas būtu, ja li-
nijā ietu'rio vakara puses. Tālāk linijā iet gar Pan-
teni uz Rūjienu. 'Šis virziens ir visīsākais un vislē-
tākais. Tāds ir linijas trāsējurns, 'kādu izlūdzas kon-
cesijas iesniedzēji. Pret linijas virzienu, kāds viņš
patlaban te atzīmēta;ceļ ieiūhās, un, jāatzīst, dibinā-
tas ierttnaš-Mīlgrāvjā, Rīnužū, Mangaļu un Vecāku
iedzīvotāji u'nariRīgāšbiržasEomitejav Šoprotestu
pa daļai atbalstā ari Rīgas'pilsēta'.Mangaļu un Mīl-
g-rāvja iedzīvotāji aizrāda uz ārkārtīgi trūcīgo sa-
tiksmi'ai. Rigū, sevišķi'zfemasTaikā, uri-'v'ēlaš, -laiii-
nija retuVirzienā už'M'angaļiem, Vecākiem, ar tiltu
pār Mīlgrāvjā pieteku/—?'BiržasEomiteja vēlas, lai
dzelzceļa' galastacijā būtu. Rīgā pie 'preču stacijas
Hanzas" ielā.'Beztām vēl viņa vēlas; lai linijā ietu
ņeviš gār jur'āškrastu, -bet vairāk uz rītiem caur Vid-
rižieni.'čātir' labībās bagāto apvidu, un tad tālāk uz
Limbāžie'rti.Pēc Satiksmes ministrijas aprēķiniem
šīs, kaut ari;dibinātās prasības, nav iespējamsievērot.
Mīlgrāvja pietekā ir ierīkota osta, kurai nākotnē va-
jadzēs paplašināties. Tilts, kaut ari ar izgriežamām
daļām; vienmēr traucētu ostas paplašināšanos, viņas
attīstību ūn darbību. Izbūves ziņā būtu jāparedz šis
tilts nevis 750 nirti, platuma, bet dārgs „K" platuma
tilts af'iētaišēfri; lai už'tilta būtu iespējama/automo-
biļu satiksmē^ lai būto iespējama zirdzinieku pār-
braukšanāūņ'āri kājnieku 'satiksme: Tilts izmaksātu,
pec šātiksthe's ministrijas provisdriskiem aprēķiniem,
sekosi':' 1) „K" platuma tilts ar moderniem satiksmes
līdzekļiem,ar'modernāhiprašībām piemērotu iekārtu,
.izmaksātu ap'''4.000.000 latu; 2) vieglāks tilts, bez
sašaurinājumiem,'izmaksātu 2.188.000 latu; 3) tāds
pats vieglā'k's''tilts ar ' sašaurinājumu izmaksātu
1.438;06'0' latu un 4) tilts, kurš būtu 750 mm plats,
izmaksātu no 700.000—1.000.000lātto 'Tilts parJuglu.
Ka to projektējuši koncesijas lūdzēji izmaksātu no
150.000—182,000iatu'. Tas tad būtu ievērojami lētāks.
Šie apreķinijr"tikai aptoksimativi un no ieinteresētās
puses'." Noradīja ūzto,'ka'sie aprēķini iL pārspīlēti un
uzstādīti par lieliem'. Ari_ viens no'komisijas locek-
liem_pieslejas'šim konstatējumam. Man personīgi nav
iespējams, ka nelietpratējām, par šo jautājumuspriest,
bet man Šķiet, kā mums nav iemesla neuzticēties sa-
tiksmes resora aprēķiniem. _ Vietējās organizācijas
un pašvaldības iestādes nespēj no savas puses pieda-
līties šo palielināto iždevuhiu segšanā.' Vienīgi bir-
žas komiteja ir ar mieru_ dot'priekš tām vajadzīgo
zemi bez'atlīdzības, cik tālu līnija ies caur Viņas īpa-
šumiem. Koncesijā paredzētās linijas garums Rīga-
Juglas-Bukulti it 144, 50'klrrt. un pēc aprēķiniem šīs
linijas btive un ripojošais materiāls izmaksātu
8.546.000- latu un zaudējumi uz obligāciju realizēšanu
butu 2.256.000 latu. Kopā tas iznāktu 10.802.000 latu.
Linijas II. variants —' Rīga-Mangaļi-Carnikava iz-
nāktu garuma 147, 60 klm., tā tad par 3 klm. garāka,
un ja buvetu par Mīlgravi „K" platuma tiltu, tad līnija
izmaksātu 16.350_000 latu. Tādā kārtā būves kapi-
tāls butu palielināms par apmēram 48%. Ja būvētu
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pār Mīlgrāvja izteku 750 mm. platuma tiltu, tad būve
izmaksātu — 12.460.068 latu un tad būves kapitāls
būtu jāpalielinapar 17%. Līdzar to, protams, no šā-
diem būves apstākļiem mazinātos ceļa ienesīgums.
Visi šie varianti ir daudzās sēdēs no tirdzniecības un
rūpniecības komisijas, kā ari finansu komisijas_ līdz
ar satiksmes resora priekšstāvjiem sīkijzdebateti un
tirdzniecības-rūpniecības komisija ir nākusi pie slē-
dziena, ka pie tagadējiem apstākļiem ir jāpieņemkon-
cesijas lūgumā paredzētais virziens_ Rīga-Brasla-
Jugla-Carnikava, atzīstot tai paša Jaika, ka Mangaju
salas iedzīvotāju prasības ir dibinātas, bet, diemžēl,
pie tagadējiem apstākļiem nav apmierināmas. Attie-
cībā uz koncesijas projektu komisija vienojas, ka sa-
biedrības statūti būtu jāapstiprinacaur Saeimu un ne-
vis jāpieņem vienīgi likums,kurš piešķir minēto kon-
cesiju un uzdod ministru kabinetam apstiprināt sabie-
drības statūtus ar koncesijas noteikumiem. Ta tad
augstam namam ir iesniegts_ viss statūtu projekts
visos sīkumos. Statūti ir sastādīti pec agrākiem Krie-
vijasparaugiem un iedalāmi 7 daļas. No 1. paragrāfa
līdz 11. paragrāfam runa ir par sabiedrības mērķiem,
tiesībām un pienākumiem. 12. paragrāfs līdz 25. pa-
ragrāfam noteic sabiedrības akciju obligāciju, rezer-
ves un rīcības kapitālus. 26.—36. paragrāfam — bū-
ves techniskos noteikumus un valdības uzraudzību.
37.—50. — sabiedrības valde, tiesības un pienākumi;
51.—-70. — sabiedrības pilnas sapulces; 71.—78. —
sabiedrības pārskati, revizijas komisija, peļņas izda-
līšana un izmaksa un no 79.—83. — strīdu izšķiršana
sabiedrības lietās, viņas atbildība un darbības izbeig-
šana. Pie šiempantiem, kā interesantāko varu atzī-
mēt 3., kurš nosaka, ka dzelzceļa būve jāiesāk viena
gada laikā, skaitot no statūtu apstiprināšanas dienas.
la sabiedrība darbus nav gada laikā uzsākusi, konce-
sija uzskatāma par anulētu. Darbs jāpabeidz4 gadu
laikā. Šispats 3. paragrāfs paredz sekas, kādas_ ra-
stos, ja sabiedrība nebūtu darbus pabeigusiun kādas
tiesības rodas valdībai turpināt dzelzceļa būvi uz sa-
biedrības rēķina. 9. paragrāfs runā parkoncesijas il-
gumu. Viņa izdota līdz 1. janvārim 1998. gadam. Ar
1. janvāri 1948. gadu stājas spēkā valdības tiesības
izpirkt šo dzelzceļu. Izpirkšanas kārtība paredzēta
9. paragrāfā,kā tas parasts, 7 gadu vidusmērs, iene-
sīguma kapitalizēšana par 5%. Kas attiecas uz sa-
biedrības kapitālu, tas paredzēts 2.625.000 latu liels.
Ja rēķina angļu mārciņu par 25 latiem, tad iznāk £
105.000. Pavisam 52.500 akcijas, katra 50 latu. Ob-
ligācijas, kuras sabiedrība izlaistu, var sniegties tikai
līdz % no attiecīgiem ceļu būves izdevumiem, pēc
satiksmes ministrijas apstiprināta maksas aprēķina.
Tā tad te ari maksas aprēķins paredzēts. Pie tam ar
obligācijām var tikt apgrūtināta atsevišķi linijā
„Valka-Igaunijas robeža" ar £ 35.000 lielu obligāciju
parādu un Rīgas-Rūjienas līnija ar £ 415.000. Visā
visumā koncesijas ņēmēji ir ar šo statūtu projektu
mierā. Projekts jau ilgāku laiku ir caurskatīts satik-
smes ministrijā, bez tam ari finansu ministrijā un vie-
nošanās ir panākta, izņemot vienīgi §§ 7. un 36., kuros
sabiedrības dibinātāji vēlētos ievest pārgrozījumus.
Tā kā šeit jāņem vērā, ka statūti stājas spēkā tikai
tad, jakoncesijas ņēmēji tam piekristu, tad, ievērojot
vispārējo interesi priekš dzelzceļa būves izvešanas,
augstam namam ir jāvienojas,vai ir iespējams šos sa-
biedrības priekšlikumus ievērot, jeb tos jānoraida.
Šiepriekšlikumi var tikt sadalīti trijos punktos. Vis-
pirms § 7. starp citu paredz, ka Ziemeļlatvijas dzelz-
ceļa sabiedrība apņemas samaksāt valdībai tos izde-
vumus, ko valdība izlikusi priekš linijas „Valka-Igau-
nijas robeža" savešanaskārtībā, kā ari eksploatacijas
izdevumus. Jaunā sabiedrība ienes kā kapitālu šo
liniju ,.VaIkas-Igaunijas robeža", un tā kā šī linijā līdz
šim vēl tiek eksploatēta no valdības — valdība to ir

savedusi kārtībā —, tad līdz ar to valdībai rodas pra-
sība pret sabiedrību — atlīdzināt tos izdevumus, kas
ir cēlušies sakarā ar šo piederumu atjaunošanu u. 1.1.
Bet linijā nav devusi peļņu; linijas ekspluatācija pēc-
kara laikā ir nesusi zaudējumus un šos zaudējumus
komisija ir nolēmusi uzlikt par pienākumu sabiedrībai
atlīdzināt valdībai. Šos izdevumus sabiedrība neve-
lētos uzņemties. Eksploatacijas zaudējumi, par ku-
riem iet runa , nav sevišķi lieli; kā no satiksmes re-
sora komisijai ir ziņots, viņinepārsniedz 500—600.000
rubļu. Tā kā eksploatacija ir noritējusi pirmā pēc-
kara laikā pie visai nenormālas kustības, tad par šiem
eksploatacijas zaudējumiem, pēc mana ieskata, nav
vainojama sabiedrība, bet gan apstākļi. Un ja runa
iet par tik nelielu sumu kā 5—600.000 rubļu, tad lai
varētu panākt vienošanosar jaundibināmo sabiedrību
un lai varētu panākt ari dzelzceļa būves darbu sāk-
šanu, man personīgi šķiet, ka šispriekšlikums nebūtu
noraidāms un augstais nams to varētu pieņemt. Ko-
misija tomēr uz šī viedokļa nenostājās un vispārīgi šo
savu 3. lasījumā taisīto lēmumu vēlāk neparlema. ta
kā augstam namam nāksies izšķirties par to,kas būtu
pieņemamāks. Tad ir 2 pārlabojumi pie § 36. Pir-
mais pārlabojums paredzēts gadījumā,kādi spaidi uz-
liekami sabiedrībai, ja tā neuztur dzelzceļu nepār-
trauktā kustībā, vai kustību samazina. Tada gadī-
jumā vispirms satiksmes ministrs brīdina_ sabiedrību
un dod tai 3 mēnešu laiku novērst nekārtības. Ja
sabiedrība brīdinājumu neievēro un nekārtības 3 mē-
nešu laikā nenovērš, tad statūtu projekts paredz, ka
uz satiksmes ministra prasību ar ministru kabineta
piekrišanu dzelzceļu var aprakstīt un pārdot viņu
vairāksolīšanā. Tā kā Saeima izdevusi koncesiju uz
ceļu, tad ari dibinātāji lūdz, lai šāds izūtrupešanas lē-
mums tiktu saistīts ar Saeimas piekrišanu un nevis
uz satiksmes ministra ierosinājumu ar ministru kabi-
neta lēmumu. Pēc manām domām ari šis prasījums
nav nedibināts. Ja sabiedrība ienes jaunbūvējamā
ceļā tik lielus līdzekļus, apmēram pus miljarda Lat-
vijas rubļu, tad ari vajaga ar ļoti lielu saudzību un ap-
domu ķerties pie beidzamā līdzekļa, pie sabiedrības
likvidācijas. Tāpēc tādu spriedumu lai tad ari iz-
nestu Saeima, bet nevis ministru kabinets. Caur to
ārzemes kapitālistos — un ar ārzemes naudu šodzelz-
ceļu grib būvēt — rastos it kā vairāk paļāvības uz to,
ka viņu intereses Saeimā tiks apsvērtas daudzpusī-
gāki un šis solis tiks sperts tikai tad, ja tas absolūti
būs nepieciešami. Tā tad otrs prasījums, ko konce-
sionari lūdz un vēlētos, lai statūtos teksts par likvi-
dāciju noteiktu, ka pārdošana torgos izvedama ar Sa-
eimas piekrišanu un nevis vienīgi ar ministru kabi-
neta lēmumu. Galvenais strīdus punkts šinī 36. pantā
ir sekošais. Šispants paredz, ka likvidēšanas gadī-
jumā, ja pirmā noliktā vairāksolīšanā nebūtu izsolīta
obligāciju parādu suma, tad noliekama otra izsole, bez
izsoles sākuma sumas. Šis pants tagadējā redakcija
paredz, ka valdībai ir tiesība neatdot sabiedrības uz-
ņēmumu nevienam, bet paturēt to sev uz vairāksolī-
šanas rezultātu pamata, t. i. ja otrā vairāksolīšana
dzelzceļš būtu pārdots pat par pavisam niecīgu sumu,
tad valdība varētu nosolītajam liniju neatdot, bet pa-
turēt to pati par izsolīto sumu, ne vairāk. Tā kā
dzelzceļu pirkšanai no privātas puses, bez šaubām,
daudz interesentu neradīsies, tad, domājams gan, iz-
soles suma būs visai niecīga, jo, bez.valsts, citi pto
cēji varētu grūti rasties. Caur to tad valsts varētu
iegūt ceļu par ļoti niecīgu sumu. Lai nuizsargatos no
šādiem gadījumiem, sabiedrības dibinātāji lūdz grozīt
otrās izsoles noteikumus tanī ziņā, ka valdībai ir tie-
sība neatdot sabiedrības uzņēmumus nevienam, bet
paturēt tos sev līdz ar visu mantu, neizmaksājot

^
sa-

biedrībai nekādu atlīdzību, tikai uzņemoties pienāku-
mu samaksāt procentes un uzņemties sabiedrības ob-
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ligaciju deldēšanu, ja nosolītā suma nebūtu tik liela
ka obligāciju parāds. Ta kā šī sabiedrība rēķina gal-
vena kārta uz ārzemju kapitāliem, tad šiemkapitāli-
stiem caur to būtu dota lielāka drošība — vismaz vi-
ņiem būs pārliecība — ka ja ari valdība paņems uzņē-
mumu, viņi tomēr dabūs sava kapitāla rentes un kapi-
tālu uz obligācijām, kas būs tiražētas. Šie trīs pār-
labojumi no dibinātājiem tika iesniegti komisijai pēc
tam, kad trešais lasījums bij beidzies. Finansu un
tirdzniecības-rūpniecības komisijas salasījās uz sēdi,
bet atrada, ka nebūtu iemesla trešā lasījumā pieņem-
tos lēmumus pārlemt un ka labāk būtu atstāt šo lietu
izlemt augstam namam. Tas bij tas, kas man īsumā
bij jāziņopar šo statūtu saturu un nozīmi

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu ko-
misijas referentam Bastjānim.

m ReferentsV. Bastjānis. Godātie deputāti. Pēc tā
plaša un izsmeļošā referāta, ko šesniedza tirdzniecī-
bas un rūpniecības komisijas referents Birkhāna
kungs, man atliek gaužām maz ko sacīt. Vispirms par
to, vai koncesija būtu izdodama privātiem, vai valstij
buvet liniju pašai. Man šķiet, ka divas domas laikam
nebūtu ari šeit augstā namā, ka priekšrocība pie-
kristu katrā ziņā valstij, ja tikai nebūtu daži blakus
apstākļi kuri liek nosvērties uz citu pusi. Šinī gadī-
jumā būvēšana ar valsts līdzekļiem būtu vēlama se-
višķi tāpēc, ka linijas virziens nevar būt tāds, kā to
prasa valsts intereses, ja linijas būvēšanu izvedīs pri-
vātais kapitāls. Te jauBirkhāna kungs aizrādīja, ka
privātais kapitāls aiz tīri komercioneliem aprēķiniem
nevar ieiet uz linijas vilkšanu caur Mangaļiem un
Vecākiem, jo tad būves kapitāls ir jāpalielina par
17—20 % % un linijas eksploatacija neattaisnojas.
Valsts, turpretim, varētu uz to negriezt vērību, bet
liniju vilkt caur Vecākiem un Mangaļiem,kaut ari bū-
ves kapitālu būtu jāpalielinaun caur to jānes zināms
zaudējums. Bet tad būtu ievērotas iedzīvotāju inte
reses,* kuras tagad ir novārtā, jo nav satiksmes ar
Mīlgrāvi un Vecākiem. Tāpat uzplauktu ari Vidze-
mes jūrmala, bet tagad līnijai ir jāiet caur purvainu
apgabalu un līdz Carnikavai viņai nav nekādas nozī-
mes. Šie motivi runā par labu tam, ka linijā ir jā-
būvē no valsts līdzekļiem. Bet ja mēs ieskatāmies
valsts līdzekļos, sevišķi pēdējā laikā pēc saimnie-
ciskā plāna uzmešanas nākošiem 5 gadiem, tad re-
dzam, ka valstij ir tik daudz vajadzības, kuras ir jā-
apmierina vēl pirms šīs linijas būvēšanas, ka pat tad,
ja šo liniju atļautu būvēt no valsts līdzekļiem, var
gadīties, ka tā netiek uzbūvēta ne tuvākos 5 ne ari
10 gados. Ņemot vērā šos motivus, finansu komisija

nolēma, ka koncesija jāizdod privātiem uzņēmējiem,
jo vajadzība pēc šī ceļa ir ļoti liela priekš visiem tā
apgabala iedzīvotājiem, caur kuru šī linijā ies.

Otrs jautājums, kurš finansu komisijā ari tika
apspriests, bija izpirkšanas noteikumi,uzkādiem kon-
cesija tiek izdota. Vispār man jāsaka, ka Izpirkšanas
noteikumi, kuri ir sakopoti 9. un 10. punktos, neat-
šķiras no parastiem noteikumiem, kādi bija agrāk
Krievija. Šeit ir paredzēts, ka izpirkšanas tiesības
valsti, ir ar 1948. gada 1. janvāri t. i. pēc 24 gadiem.
Izpirkšanas sumu aprēķina, ņemot 7 gada ienākumus
no tas dienas, kad pieteikta izpirkšana, no šiem 7 ga-
diem izdala 5 ienesīgākos gadus un tad, atskaitot nost
visus izdevumus, atlikumu kapitalizē ar 5% par atli-
kušo koncesijas laiku. Ja izpirkšana nenotiek, tad
ir paredzēts, ka dzelzceļš ar visām būvēm un iegul-
dīto kapitālu pariet valsts īpašumā bez atlīdzības pēc
73 vai 74_gadiem, konkrēti runājot, 1998. gadā. Šeit
ir paredzēti 70—74 gadi, atskaitot nost būves gadus,
iznāktu 70 gaduilgs eksploatacijas laiks un tikai pēc
tam dzelzceļš pariet valsts īpašumā bez atlīdzības.
4 gadi ir ierēķināti dzelzceļa izbūvei. Man jāatzīmē,
ka Krievijā tāds termiņš tika praktizēts, bet jaunākie

pētnieki šāi jautājumā ir nostājušies pret tik ilgu ter-
miņu un atraduši, ka dzelzceļa_ pārņemšana valsts
īpašumā bez atlīdzības ir iespējama daudz atraka
laikā. Pēc tiem aprēķiniem, kādi izdarīti no satik-
smes ministrijas un ari no dibinātāju puses, minētā
ceļa eksploatacija nav paredzama sevišķi spīdoša,
vismaz pirmā laikā. Ņemot vērā šo apstākli celt
iebildumus pret 70 gadiem, varbūt ari nenāktos. Sa-
karā ar to tad ari pacelts jautājumsno dibinātāju pu-
ses, lai viņiem piešķirtu tiesību uz paaugstinātu ta-
rifu pret valsts dzelzceļu tarifiem. Aiz šiem moti-
viem ari finansu komisija nav cēlusi ieibildumus pret
to termiņu, kāds ir paredzēts — 1998. gadu, kad
dzelzceļš pāriet valsts īpašumā bez atlīdzības.

Kas zīmējas uz pašufinansēšanu, tad te jauBirk-
hāna kungs aizrādīja, ka akcija, resp. pamatkapitāls
netiks realizēts skaidrā naudā, bet ka biedrības dibi-
nātāji un būvētāji ir projektējuši Rīgas-Rūjienes līni-
jas pamatkapitālā likt otru gatavu liniju, t. i. liniju
Valka-Igaunijas robeža. Šī linijā būtu kā akciju ka-
pitāls un uz tā pamata tiktu realizētas obligācijas.
Kas zīmējās uz attiecībām starp pamatkapitālu un ob-
ligāciju kapitālu, tad man jāsaka, ka te ir diezgan liela
garantija priekš obligacionariem. Pēc statūtiem ob-
ligāciju kapitāls nevar pārsniegt 5/e no visa kopējā
kapitāla, kurpretī Krievijā tas tika pieļauts lielāks, un
proti, viņš tika atļauts līdz/i„ daļām. Tā tad šai ziņā
ari obligāciju kapitāls obligacionariem ir lielā mērā
nodrošināts. Par visiem tiem priekšlikumiem, kādi ir
bijuši komisijā un kuri tur tikuši noraidīti, es šeit ru-
nāt negribētu. Ja šie priekšlikumi tiks tagad atkār-
toti, tad es komisijas vārdā izteikšu tās atzinumu.
Slēdziens no finansu komisijas ir tas, ka komisija kon-
cesijai pievienojas un liek priekšā augstam namam to
pieņemt. jL

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Vārds Purgalim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Abu komisiju referenti izteicās par to,
lai šai jaundibināmaiZiemeļlatvijas dzelzceļu sabie-
drībai dotu koncesiju jaunas dzelzceļa linijas būvei
un eksploatacijai. Es nerunāšu par to, kas izdevīgāki,
vai tas, ka dzelzceļu būvē pati valsts jeb izdod kon-
cesiju. Par to var būt dažādās domās, bet skaidrs ir
tas, ka mūsu valsts ir ieinteresēta, lai šo jauno dzelz-
ceļa liniju būvētu un eksploatētu. Ja tas tā, tad mums
vajaga ari šos statūtus, kuriem ir speciāla likuma no-
zīme, pieņemt tādā veidā, ka šīs jaunāsdzelzceļa lini-
nijas būve un eksploatacija varētu realizēties. No šī
viedokļa, realizēšanas veicināšanas dēļ, vajadzēs ie-
sniegt pie dažiem pantiem pārlabojumus. Vispirms
jaupie 7. statūtu panta. Pēcšī panta jaunāakciju sa-
biedrība iegūst savā īpašumā pirmai pieveddzelzceļu
sabiedrībai piederošo dzelzceļu Valka-Igaunijas ro-
beža, un iegūst ar tādu noteikumu,ka šisdzelzceļš at-
svabināms no obligāciju parādiem. Par šo iegūšanu
jānotiek starp jauno akciju sabiedrību un minēto Val-
kas-Igaunijas robeža dzelzceļu vienošanās, kuru ap-
stiprina finansu un satiksmes ministri.Latvijas valsts,
kura pārņēmusi šo dzelzceļu savā rīcībā, iziet bez
z_audējumiem tai ziņā, ka visa atbildība par varbūtē-
jam prasībām, kas nāktu no bijušās pirmās pieved-
dzelzceļu sabiedrības- puses, vai vispārīgi no trešam
personām, vai tās būtu obligacionari, vai citu prasību
kreditori, krīt uz jauno sabiedrību. Latvijas valsts
iziet brīva no kaut kādas atbildības mantas ziņā par
šīm prasībām. Latvijas valsts dabū ari atlīdzību par
saviem izdevumiem, t. i. par ceļa un tā piederumu at-
jaunošanasun uzlabošanas izdevumiem un ekplotaci-
jaszaudējumiem._ Šieeksploatacijas zaudējumi ir tie,
kurus visāda ziņā vajadzētu strīpot, jo atbildība, ko
uzņemas jaunā akciju sabiedrība pret šiem varbūtē'
jiemkreditoriem, atsvabinot no šādasatbildības Lat-
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vijas vallsti, ir ļoti lielā. ' Tādēļ 7. panta vajadzētu vi-
sādā'ziņā Izdarīt pārlabojumus. _ Vissvarīgākais šinī
koncesijās jautājumā ir tās, ja mes ceram uz šīs kon-
cesijas realizēšanu, tad vajagaari sabiedrībai dot ie-
spēju'pievilkt tos kapitālus, uzkuriem viņā cer. Tā-
dēļ ir nepieciešams nodrorinat obligacionarus. ? Sta-
tūtu 19. pants gan nosaka, ka obligaPiju izlaidums ir
jānodrošina ar visu sabiedrības mantu, dodot šiem
obligacionariem priekšrocības viņu prasību apmie-
rināšanas'ziņā, javiņiem nāktos'konkurēt ar citiem
kreditoriem; bet šis_l9. pants to nenodrošina , reāla
veidā, bet tikai vispār ar likuma noteikumu. Te .nu
var gadīties,ka sakarā ar šostatūtu 36. pantu obliga-
cionari var'-palikt tukšā, ja ceļas kāda neveiksme
dzelzceļa linijas ekspluatēšanā un ja tā vienkārši, uz
ātru roku, izdara dzelzceļa pārdošanu vairāksolīšanā.
36. pants gan paredz zināmas garantijas, bet tās
priekš obligacionariem Ir nepietiekošas. Tādēļ ari
pie 36. panta būs jāiesniedz pārlabojumi, ko es esmU
nodomājis darīt, tikai veicinot šīs jaunās dzelzceļa
linjas izbūves un eksplotacijas iespējamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas. Vai referenti vēlētos izteikties? Vārds
finansu komisijas referentam.

ReferentsV. Bastjānis: Es vēlbeigās gribēju aiz-
rādīt uz vienu apstākli, kas še netika aizskarts. Tas
ir jautājumspar otro liniju-^ Valka-Igaunijas robeža.
Šinīs statūtos ir- paredzēts, ka linijas Valka-Igaunijas
robeža izpirkšanas noteikumi un pāriešana bez atlī-
dzības valsts rokās ar šo koncesiju tiek pagarināti.
Līdzšinējais stāvoklis ir tāds, kaliniju Valka-Igauni-
jas robeža ir tiesība valstij izpirkt, sākot ar 1931. ga-
du. Tagad, koncesiju pieņemot un ieslēdzot šinī kon-
cesijā ari minēto liniju, šis izpirkšanas termiņš tiek
pagarināts uz 1948. gadu līdz ar jaunāsRīgas-Rūjie-
nas linijas izpirkšanas termiņu, t. i. par 17 gadiem.
Otrkārt; linijas Valka-Igaunijas robeža pāriešana
valsts-īpašumā bez atlīdzības, pēc tagad spēkāesošas
dzelzceļu koncesijas, ir paredzēta 1982. gada. Ari
šistermiņš tagad ir pagarināts uz 1998. gadu, t.Ļ par
16 gadiem. Komisijā pie šī jautājuma apspriešanas
bija diezgan lielas debates. Tur .grieza vērību uz to,
ka var notikties tads gadījums,_ka linijā Rīga-Rujiena
netiek šāda vai,tāda iemesla dēļ uzbūvēta un tad ir
spēkā statūti, kuri ir piešķīruši zināmas privilēģijas
attiecībā uz liniju Valka-Igaunijas robeža. Lai nu tas
nenotiktos, tad tika ienesti statūtos noteikumi, katā-
dā gadījumā, ja linijā Rīga-Rūjiena netiktu uzbūvēta,
tad minētā'privilēģija sabiedrībai netiek dota,, . Tad
tā atkrīt un jāiesniedz jauni statūti, kuros ir paredzēti
vecie;termiņi, t. i. 1931. un 1982. gads. Savā iepriek-
šējā ziņojumā es piemirsu griezt augstā nama vērību
uz to apstākli tāpēc daru to tagad.

PriekšsēdētājsFr.'Vesmanis: Vai tirdzniecības
un rūpniecības komisijas .referents vēlas... (Refe-
rents E. Birkhāns no vietas: „Nē".) Nevēlas. Nobal-
sošanā nāk pāreja uz projekta lasīšanu pa pantiem.
Es likšu tagad uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Nav tādu. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai augstais
nams vēlas Izdalīto statūtu teksta nolasīšanu? (Bal-
sis no vietas: „Nevajaga.") Tāds pieprasījums neie-
nāk. Statūtu Virsraksts.

(Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības statūti.)
Iebildumu nav? Pieņemts.
(Sabiedrības mērķi, tiesības un pienākumi.)
Pieņemts. 1. pants.
(Dzelzceļa linijas „Rīga-Rūjiena" būvei un izmantošanai,

linijas „Valka-Igaunijas robeža" iegūšanai un izmantošanai, kā
ari uz atsevišķu izprasāmu koncesiju pamata, citu plāt- un šaur-
sliežu dzelzceļu būvei Latvijā un viņu izmantošanai nodibinā-

jās akciju sabiedrība ar nosaukumu „Ziemel-Latvijas Dzelzceļu
Sabiedrība".

Piezīme. Sabiedrības dibinātāji ir: Pauls Ašmanis, Ar-
turs Ozols, Gottfrids Buchers, Vladimirs' Beļajevs,
Andrejs Popovs..un Alfrēds Ikners.

Dibinātājiem ir. tiesība ar finansu ;uņ satiksmes ministru
piekrišanu pieaicināt ari citus dibinātājus.

Iebildumu nav. ' Pieņemts, 2. pants.
(Sabiedrībai ir tiesība:

' a)-iegūt, sabiedrības rrierķiem vajadzīgu 'kustamu mantu.
I Nekustama manta iegūstama vienīgi sabieditības pašas

vajadzībām ar katrreizēju tieslietu, satiksmes un fi-
nansu ministru atļauju;

b) ierīkot veselbtavas ' (kūrortus) un citus' vispārdeii-
gus - uzņēmumus, 'kas nepieciešami dzelzceļa attīstībai;

c) nomāt, izn.omāt un pārdot viņai piederošus privāti lie-
tojamus dzelzceļa..atzarojumus . ;,

d) ievērojot, pastāvošos likumus un noteikumus — iz-
darīt par sevišķu "atlīdzību valsts un pašvaldības ie-

.. stāžu, kā ari sabiedrību, savienību un privātpersonu
uzdevumā visāda tipa -dzelzceļa liniju izpētīšanu un
sastādīt techniskus.projektus,; ? , ? _ .

e) už sevišķu koncesiju pamata būvēt un iznomāt plāt-
īm šaursliežu dzelzceļus, pie kam sabiedrībai ir tie-
sība uzņemties š_o darbu Un uzdevumu izvešanu ka
visumā, tā-ari atsevišķās daļās;- "''

f). stāties,sakarā,ar dzelzceļu valdēm-un tvaikoņu linijam
tieš_as satiksmes, izvešanai, kā ari piegādāt preces pil-
sētām, miestiem, un'fabrikām, kas atrodas sabiedrības
izmantojamo'dzelžteļu tuvumā.)

Pieņemts,'" 3. pants, '
(Sabiedrībai .' ir tiesība, uz šo statūtu pamata, būvēt un iz-

mantot dzelzceļu 'at sliežu platumu' 750 mm virzienā no Rīgas
caur Nebadi un Limbažiemlīdz Rūjienai. '

Linijas „Rīgas^Rūjiena" būves darbi , sabiedrībai jāie-
sāk ne vēlāk ķā viena, gada laikā, bet darbi jānobeidz uņ; linijā
jāsaved, izmantošanai vajadzīgā stāvoklī, apgādājot to ar ri-
tošo uti "citu inventāru, ne vēlāk kā 4 gadu laikā, skaitot no
statūtu spēkā stāšanās dienas.Darbu neiesākšanas gadījumā
viena gada laikā sabiedrība zaudē koncesiju „Rīgas—Rūjiena"
dzelzceļa būvei, ,bet otrā gadījumā sabiedrība zaudē tiesības
būves turpināšanai un dzelzceļu izmantošanai. Šinī pēdējā
gadījumā valdībai ir tiesībā turpināt ,,Rīgas—Rūjienas" dzelz-
ceļa izbūvi'un apgādāšanu uz sabiedrības rēķina, pie kam,-ja
valdības izdevumi pārsniegtu, realizētā obligāciju kapitāla atli-
kumu pārāk par 2/s no sabiedrības pamata kapitāla (12. p.), val-
dībai ir tiesība prasīt sabiedrības pamatkapitāla papildināšanu
vai pašas sabiedrības, likvidāciju 81. pantā noteiktā kārtībā;
bet ja valdība- neatzītu par vēlamu turpināt dzelzceļa izbūvi,
viņa var pārņemt savā īpašumā sabiedrības izdarītos būves
darbus un iegūto mantu pēc to vērtības, vienojoties ar sabie-
drību par, izpirkšanas noteikumiem un cenu. Ja vienošanās
starp valdību un sabiedrību nenotiktu, tad minētie izdarītie
darbi un. manta pārdodami ūtrupes ceļā 36. pantā uzrādītā
kartībā.) '

Pieņemts. 4. pants.
(Savā darbībā sabiedrībai jāpadodas visiem pastāvošiem

uņ turpmāk izdodamiem likumiem un noteikumiem' par pri-
vatiem _dzelzceļiem Latvijā, bet dzelzceļu būves darbi jāveic
saskaņa .ar satiksmes ministrijas apstiprinātiem techniskiem
?noteikumiem, projektiem, plāniem, būves darbu maksas ap-
rēķiniem un profiliem.)

Pieņemts, 5. pants,
(Būvējot vispārējai lietošanai nolemtās linijas, jab.iedrībai

ir tiesība prasīt caur satiksmes ministri likumā paredzētā kār-
tība atsavināt piespiedukārtā; nekustamu mantu un pēc ap-
rakstu sastādīšanas pārņemt to savā-rīcībā, pie kam viņa ap-
ņemas iegūt visu līnijai un tas ierīkošanai vajadzīgo zenii par
īpašumu. Linijas būvei vajadzīgā valstij, piederošā neapstrā-
dāta zeme, ja ta nav apaugusi ar mežu, vai izdota noma vai
dzimtsnomas. lietošana,, pariet attiecīgā daudzumā sabiedrības
lietošana bez atlīdzības.)

Pieņemts, 6. pants.
(Pasažieru, bagāžas, preču,pasta, visādas valsts mantas

un arestantu, ar pavadoņiem pārvadāšanas' tarifus izstrādā sa-
biedrības valde. Izstrādāto'tarifu projekts jāiesniedz caur sa-
tiksmes ministri apstiprināšanai likumā paredzētā kārtībā, bet
apstiprinātie tarifi publicējami noteikta kārtībā vispārējai zi-
nāšanai.

Karavīru, karaspēka un visāda veida kara mantu pārva-
dājumi jāizdara saskaņa ar noteikumiem par karaspēka un ka-
la mantu pārvadāšanu. Šādu pārvadājumu tarifus izstrādā val-
dība kopēji ar sabiedrību, piemērojoties dzelzceļa patiesiem
eksploatacijas izdevumiem.)

Pieņemts. 7. pants.
(Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrība iegūst savā īpašumā

pirmai pievedceļu sabiedrībai piederošo dzelzceļu „Valka—
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Igaunijas robeža" brīvu obligāciju parādiem, vienojoties ar ceļa
īpašniekiem pariegūšanas, un pārņemšanas nosacījumiem, ie-
vērojot Vīsus uz šo'-lietu'attiecīgus'likumus un ^teikumus. Ie-
gūšanas un pārņemšanas nosacījumi apstiprināmi no finansu uti
satiksmes ministriem.

Vienojoties ar „Valka—Igaunijas robeža" īpašniekiem par
ceļa iegūšanu uņ. pārņemšanu savā īpašumā, Ziemeļlatvijas
dzelzceļu sabiedrība apņemas samaksāt valdībai tos izdevumus,
ko valdība izlikusi šī ceļa un tā'piederumu ātjaiinbšanai, uzla-
bošanai un eksploatacijas zaudējumiem, kā ari izpildīt citus
valdībās noteikumus par šis tagad valsts eksploaļējaniās lini-
jas nodošanu izmantošana/ privātai sabiedrībai.

Ziemeļlatvijas dzelzceļa .sabiedrība pārņemdama savā rī-
cībā un lietošanā'ceļa posmu ,;Valka—Igaunijas robeža" līdz
ar pašu pārņemšanas faktu uzņemas ar visu savu mantu katru
materiālu atbildību par eventuālām, prasībām, kas varētu tikt
vērstas pret Latvijas valsti no agrākās ..Pirmās krievu pieved-
dzelzceļu biedrības", viņas' legitirnikm tiesību ņēmējiem un ak-
cionāriem resp. trešam personām, sakarā ar šinīs statūtos sa-
biedrībai piešķirto tiesību pārņemt minēto ceļa posmu , savā
izmantošanā.) ? ;. . ,

I. nodaļas virsraksts. Pie ,7. panta.'vārds
Purgalam. '

yļ J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Es lie-
' ku priekšā 7. panta 2. nodalījumā strīpot vārdus „un

eksploatacijas zaudējumiem" un starp vārdiem at-
jaunošanai" un „uzlabošanai" piemetināt vārdu-„un".
Es jau paskaidroju, kādēļ tas vajadzīgs. Pēc šī 7.
panta_ to mantu, kas pieder pirmai pievedceļu sa-
biedrībai, tā ienes kā ekvivalentu par akciju kapitālu,
akciju zināmā daļā, un valstij tieši zaudējumi attie-
cība uz izdevumiem nedraud, jo tos atlīdzinās jaunā
akciju sabiedrība, izņemot tikai -šos eksploatacijas
zaudējumus.? Man šķiet, ka šinī ziņā vajadzētu šo
pantu grozīt un strīpot eksploatacijas zaudējumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk-ne-
viens- neveļas. Lūdzu referentu atsauksmes ļpar ie-
sniegto, priekšlikumu. Vārds tirdzniccīb.as-rūpniecī-
baskomisijas referentam. ..;,.>

Referents E. Birkhāns: Kā es jauminēju referātā,
r ,;;->komisija ir izstrādājusi projektu, minot ari zaudējumu

atlīdzību. Man! personīgi, šķiet, kakoncesijas ņē-
mēju lūgums būtu jāievēro, jo eksploatacijas' zaudē-
jumi šamerā nav lieli, kā teicu, 5,00—-.6QO.0(J0 rubļu,
Lai veicinātu šī dzelzceļa būvi, pretimnākšana būtu
vieta, jo tas,ir līgums un ja tas pretpusei nav pieņe-
mams, tad no būves nekas neiznāk. Bet kā eš Jau
tejcu, komisija 3, lasījumā .pieņe_n_tos ,lēmumus nav
parlemusi. Komisija, gan .sapulcējas, ,bet atstāja lie-
tas izspriešanu Saeimai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu ko-
misijas referentam. -., ,,,,.,.

Referenta V. Bastfānisi: Šis teikums'„ttnekspl6a-
tacijas zaudējumiem" valdības iesniegtā projektā ne-
bija, bet viņu ieveda finanšu, un tirdzņiecības-rūpnie-
cības komisijas _pie apspriešanas, tā kā man finansu
komisijas vārda ir jāizsakās pret to priekšlikumu, ko
iesniedzis Purgala kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Purgala priekšlikums, pie 7. pantā, kurš
skan* ' " ? '.

_7. panta 2. nodalījumā strīpot vārdus „un eksploatacijas
zaudējumiem" un starp vārdiem ',,'atjaunošanar u'n „uzlaboša-
nai" likt vārdu ,;un".' ' -

;:

- ? '?"Es..'."ļieķu tagad Purgala priekšlikumu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgala
priekšlikumu. Par Purgala priekšlikumu nodotas
tikai 24 balsis, tas ir nepietiekošs skaits un šīs priekš-
likums atkrīt. Es likšu tagad 7. pantu komisijas pie-
ņemta redakcija uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras? Nav. 7. pants pieņemts vienbalsīgi. 8. pants.

_ (Viss Ziemeļlatvijas sabiedrības pamata kapitāls (12. p.)
ir jāsedz viena gada laikā, skaitot no statūtu apstiprināšanās
dienas, pie kam „Valkas—Igaunijas robeža" dzelzceļa īpašnie-
kiem ir tiesība par Ziemeļlatvijas sabiedrības akcijām samaksāt

na .trra. nauda, bet ar 7. panta minēto-mantu, 12. .panta uzradītā
kārtībā; .,.,..,

Ja.viena gada laika,,skaitot no statūtu sp.ēkastašanās die-
nas, Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības dibinātāji .nepienestu
finansu un satiksmes ministriem sabiedrības akcionāru sapulcē
apstiprinātu pierādījumu, i ka visas sabiedrības akcijas pilnīgi
segtas, tīrā naudā uņ, ar pārņemto 7, panta minēto,mantu, tad
sabiedrība .uzskatama..par, nenodibinātu. Turpretim, ja_ viena
gada laikā no statūtu spēkā stāšanās dienas nav .realizēta..28.
oantā minētā ^ , obligāciju kapitāla ,dala,...tad ..sabiedrība , zaudē
koncesijas tiesības uz Rīgas—Rūjienas" dzelzceļa .būvi. Kara,
blokādes vai nenovēršama posta Tforce majeure) gadījumos
šos termiņus valdība ,var pagarināt."

Par Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrības nodibināšanos
vW nenodibināšanos jftziņd''finanyin'un satiksmes ministriem,
kas jāizdara -pirmā gadījumā sabiedrības valdei, bet otrā dibi-
nātājiem.) iii-..-.,, .. ... ..?
. ,„; Iebildumu nav. Pieņfetota:" 9. pants.

rit; (Sabiedrībai piešķirta koncesijā- „Rīgas—Rūjienas" un
,,Valkas—Igaunijas, robežas" dzelzceļu -liniju- izmantošanai līdz
1,998. gada 1. janvārim. Pēc koncesijas termiņa..notērējuma abi
minētie' sabiedrības dzelzceļi ar t'piedemu-miem::pāriet bez at-
līdzības valsts īpašumā,-izņemot;sabiedrības.rezerves kapitālu,
kurš paliek akcionāru īpašumā. Valdībai ir tiesība pēc 1948.
gada 1. janvāra izpirkt katrā laikā, abus dzelzceļus pirms kon-
cesijas termiņa notecēšanas, pie kani izpirkšanas Sumu nosaka
sekošā^kārtībā:-'par'pamatu'ņēm 5 ienesīgāko gadu ienākumus
no pedejienv? darbības gadiem, skaitot no valdības paziņojuma
dienas un aprēķina vidējo tīro pelnu, atskaitot obligāciju dzē-
šanai un procentu nomaksai vajadzīgās stirnas un--atlikumu ka-
pitalizē ar 5% pa atlikušo koncesijas laiku. Ja dzelzceļi nav
kārtība, tad.'izdevumus par dzelzceļu kārtībā savešanu valdība
atvelk no izpirkšanas somas/- Rezerv.es kapitāls .paliek, , sabie-
drībai un ir neaizskarams līdz sabiedrības ļiķyjdacjjaa;,.,Jjeļ:, -ja
sabiedrība.valstij parādā,, tad no, rezerves ' kapitāla vispirms
atvelkami paradi

^
bet ja rezerves kapitāls izrādās par ne-

pietiekošu, tad pārējos parādus atvelk no izpirkšanas .sumas.
Beztam valdība pārņem no sabiedrības tos dzelzceļu tiešā labā
noslēgtos,līgumus, ķur.i valdībai .pieņemami, bet. neuzņemas at-
bildību par tam. prasībām, ,kuras varētu celt sakarā 'ar . šiem
līgumiem- par laiku līdz dzelzceļu pāriešanai valsts īpašumā.

Sabiedrīķa^mantu, kā, nekustamu,,tā,kustamu, kas ietilpst
dzelzceļu sastāva' ,nevar atsavināt vai ieķīlāt bez valdības se-
višķas atļaujas. Dzelzceļu piederumu pārdošana pielaižama
vienīgi ar nolūku atjaunot to mantu, kas kļuvusi nederīga, Un pie
tam tādos ap-m erosrkādus rfiosaka.akcionāru pilna sapulce.

Iebildumu nav. Pieņemts. 10.pants. ,
(Gadījumā, ja Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrība neizpil-

dītu šinīs statūtos paredzētos, noteikumus par „Rīgas-Rūjie-
n'as" dzelzceļa'izbūvi (3. un 8. p.), bet būtu pārņēmusi savā
īpašuma liniju „Val ka—Igaunijas robeža", , tad sabiedrībai jā-
iesniedz apstiprināšanai likumā .paredzētā kārtībā koncesijas
projekts dzelzceļa «Valkas—Igaunijas robeža" lietošanai, kurā
jāuzrada, ka 1982. gada 1. augusta izbeidzas „Valkas—Igaunijas
robežas" dzelzceļa koncesija un šis dzelzceļš Ķf piederumiem
pariet valsts īpašuma--bez Mdas- atlīdzības, brīvs no parādiem,
bet valdības tiesības šo dzelzceļu izpirkt stājas spēkā no 1931.
g. 1. augusta, pie kam iepirkšanas suma aprēķināma 9. pantā
noteikta kartībai ' :?

Gadījumā, ja līdz 1925. gada 31. decembrim „Valkas—Igau-
nijas robežas" dzelzceļa īpašnieks viņu nepārņems no .Valdības
sava _rīcība uz tiem noteikumiem, kuri šo statūtu 7. pantā un ņo
valdības uzstādīti, valdībai ir tiesībā šo dzelzceļu izmirkt, vie-
nojoties ar īpašnieku par izpirkšanas nosacījumiem un; cenu,
pie kam par_pamatu ajern dzelzceļa un-viņa piederumu, vērtību.
Ja . vienošanas nav panākama,, ,.Valkas—Igaunijas robežas"
dzelzceļu. ai. _vina piederumiem, pārdod vairāksolīšanā.uz 36.
-panta paredzētiem pamatiem:)

Pieņemts. 11. pants.
(Visi sabiedrības sludinājumi', kas šinīs statūtos paredzēti,

ievietojami „Valdības Vēstnesī",un citos oficiālos izdevumos pēc
pastāvošiem .,noteikumiem par akciju sabiedrībām. Sabiedrī-
bai ir zīmogs ar viņas nosaukumu.)

Pieņemtai -Nākošās nodaļas virsraksts. ?
(Sabiedrības akciju, obligāciju, rezerves un rīcības ka-

pitāli.
Būves kapitāla izlietošanas kārtība.)

Pieņemts. 12. pants.
(Sabiedrības pamatkapitāls ir 2.625.000 Ls (105.000 mār-

ciņu sterliņu) liels, kas sadalīts 52.500 akcijās, pa 50 Ls (divimārciņas sterliņu) katra.
Viss apzīmētais akciju skaits uz savstarpējās vienošanās

pamata sadalāms starp dibinātajiem un personām, kuras uz-
aicinātas piedalīties sabiedrībā. Par 7. pantā minēto mantu
tas īpašniekam ir tiesība naudas vietā saņemt pilnīgi segtas
akcijas pēc nominālvērtības tādā skaitā, par kādu viņš var
vienoties ar pirmo likumīgo vispārīgo akcionāru Sapulci. Ne
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vēlāk kā viena gada laikā pēc šo statūtu apstiprināšanas dienas
akcionāriem jāiemaksā akcijas pilnā vērtība, izņemot tas ak-
cijas, ku.as iesniegtas pret sabiedrībai nododamo 7. panta ap-
rādīto mantu. Dibinātāji ieraksta iemaksas sevišķās akcionāru
grāmatās, izsniedzot iemaksātajiem dibinātāju parakstītas kvī-
tes, kuras pēc sabiedrības atklāšanas apmaināmas pret ak-
cijām. Saņemtās iemaksas dibinātāji nogulda uz sabiedrības
vārdu, Latvijas bankā, kur tās glabājas, kamēr sabiedrības
valde tās atprasa.

1% zīmognodoklis par akcijām nomaksājams sabiedrību
nodibinot saziņā ar tiešo nodokļu departamentu.)

Pieņemts. 13. pants.
(Kad pirmās akcijas ir segtas, sabiedrība var savu pa-

matkapitālu palielināt, izlaižot papildu akcijas pirmā izlaiduma
akciju nominālvērtībā, bet ne citādi, kā uz pilnas sapulces lē-
muma pamata un ar finansu un satiksmes ministra sevišķu at-
ļauju un viņu apstiprināmā kārtībā.

Piezīme. Par katru jaunu izlaiduma akciju viņas pir-
cējam bez akcijas nominālvērtības samaksas jāpie-
maksā vēl prēmija, mazākais sabiedrības rezerves
kapitāla daļas apmērā, cik pienākas pēc pēdējās bi-
lances uz katru agrākā izlaiduma akciju, pie kam šīs
prēmijas jāizlieto tā paša rezerves kapitāla palie-
lināšanai. )

Pieņemts. 14. pants.
(Izlaižot jaunas akcijas, priekšrocības uz viņu iegūšanu

bauda agrāko izlaidumu akciju īpašnieki, samērā ar viņiem pie-
derošo akciju skaitu.)

Pieņemts. 15. pants.
(Akcijas var izlaist uz vārdu vai uz uzrādītāju. Akcijas

izgriež no grāmatas, apzīmē tekošiem numuriem un izdod ar
3 valdes locekļu, grāmatveža un kasiera parakstiem, uzspiežot
sabiedrības zīmogu.

Piezīme. Akcijas, kuponu loksnes Un obligācijas iz-
gatavojamas valsts papīru spiestuvē.)

Pieņemts. 16. pants.
(Katrai akcijai pieliek klāt kuponu loksni dividendu saņem-

šanai 10 gadu laikā, uz kuponiem atzīmē akcijas numuru un
gadus tekošā kārtībā. Pēc 10 gadiem akciju īpašniekiem izdod
jaunas tāda paša veida kuponu loksnes nākošiem 10 gadiem
u. t. t.)

Pieņemts. 17. pants.
(Uz vārdu izdotas akcijas atdodot tālāk citai personai,

jātaisa par to uz akcijas attiecīgs uzraksts. Par notikušo tā-
ļakdošanu jāpaziņo sabiedrības valdei dēļ atzīmes grāmatās.

Akcijas uz uzrādītāju pāriet bez kādām formalitātēm no
vienam rokam otrās un par viņu īpašnieku uzskatāms tps, kura
rokas tās atrodas.

Akciju kuponus nevar atdot atsevišķi no akcijām, izņemot
tekoša gada un notecējušos kuponus.)

Pieņemts. 18. pants.
(Par pagaidu_ apliecību un uz vārdu izdoto akciju nozau-

dēšanu rakstiski jāpaziņo valdei, uzdodot nozaudēto apliecību
vai akciju numurus.

Par nozaudēšanu valde izsludina „Valdības Vēstnesī" uz
nozaudētajā rēķina. Ja 6 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
neienāk nekādas ziņas par nozaudētām kvītēm un apliecībām,
vai uz vārdu ļzdotām akciļām, tad valde izdod jaunas apliecības,
akcijas uz vārda ar agrākiem numuriem un ar uzrakstu, ka
šie dokumenti izdoti nozaudēto vietā.)

Pieņemts. 19. pants.
(Sabiedrībai ir tiesība izlaist obligācijas uz uzrādītāju

nominālvērtība par sumu, kas nominālvērtībā nepārsniedz pie-
cas sestdaļas no attiecīgā ceļa būves izdevumiem pēc satiks-
mes ministra apstiprināta maksas aprēķina, nodrošinot tās ar
sabiedrībai piederošām ēkām, dzelzceļu linijām un ripojošo ma-
teriālu ar nosacījumu, ka: 1) katras obligācijas nominālā vēr-
tība nevar but zemāka par 50 Ls (2 £); 2) procentu nomaksa
par obligācijām un tiražēto obligāciju samaksa nodrošināma
pirmtiesīgi pret visiem _ citiem sabiedrības parādiem: a) ai
visiem sabiedrības ienākumiem un b) ar rezerves kapitālu;
3) katrs obligāciju izlaidums nodrošināms ar noteiktu sabiedrī-
bas mantu un obligāciju izpirkšanas laiks saskaņojams ar ter-
miņu, līdz kuram šis īpašums var sabiedrībai piederēt un 4)
par obligācijām maksājamo procentu lielumu, obligāciju izlai-
šanas nosacījumus, izpirkšanas termiņus un kārtību pieņem
akcionāru pilna sapulce un pirms izlaišanas apstiprina satiksmes
un finansu ministri.

Pirmām divām linijām — „Valka-Igaunijas robeža" un
„Riga-Rujiena" — atļauts obligāciju izlaidums pēc nominālās
vērtības — pirmai ne vairāk par 875.000 Ls (35.000 mārciņu
sterliņu), bet otrai ne vairāk par 10.375.000 Ls (415.000 mār-
ciņu sterliņu).

Sabiedrības maksāt nespējības un darbības izbeigšanas
gadījumā obligāciju īpašnieki apmierināmi pirmtiesīgi pret ci-
tiem sabiedrības kreditoriem.)

Pieņemts. 20. pants.
(No sumām, kas asignētas pēc būves darbu maksas ap-

rēķiniem, sastādās rīcības kapitāls, kurā var ietilp ekspluatā-
cijai vajadzīgie materiāli un piederumi, ripojošā materiāla re-
zerves daļas, kā ari uz laiku brīvā esošas naudas sumas. Par
rīcības kapitālu materiālos un skaidrā naudā jāved sevišķs
rēķins, pie kam šā kapitāla suma nedrīkst būt mazāka par to,
kāda paredzēta būves aprēķinā.

Samērā ar eksploatacijas vajadzībām no krājumā izlietoto
materiālu un priekšmetu vērtībai līdzīga suma atlīdzināma rī-
cības kapitālam no tā gada ienākumiem, kurā šie materiāli un
priekšmeti izlietoti.

Dzelzceļu ekspluatējot no lietošanas izņemtos nederīgos
priekšmetus no jauna rīcības kapitālā vairs neieskaita, ja tie
tālāk vairs nav lietojami, tad tie pārdodami, un ieņemtās nau-
das sumas pieskaitāmas eksploatacijas ienākumiem.

Ja kādus materiālus, kas atrodas krājumā, t. i. rīcības ka-
pitāla sastāvā, atzītu par nederīgiem vai nevajadzīgiem lieto-
šanai, tad tos pārdod un ieņemtās nauda sumas pieskaitāmas
eksploatacijas ienākumiem; bet šo priekšmetu vērtība, pēc paš-
cenas, atlīdzināma rīcības kapitālam vai nu no tā gada eksploa-
tacijas līdzekļiem, kurā pārdošana notikusi, vai ari no sabiedrī-
bas rezerves kapitāla sumām.

Rīcības kapitāla brīvās sumas glabājas Latvijas bankā
un šo sumu procenti pieskaitāmi dzelzceļa eksploatacijas attie-
cīga gada ienākumiem.

Rīcības kapitāls ir dzelzceļa nedalāma dala, un pārejot
dzelzceļam valsts īpašumā, rīcības kapitāls kā materiālos, tā
ari skaidra nauda, nododams valdībai kopā ar dzelzceļu bez
kādas atlīdzības.)

Pieņemts. 21. pants.
(No katra darbības gada tīras peļņas, kura paliek pēc visu

pārskata gada izdevumu un zaudējumu segšanas, kā āri pro-
centu un obligāciju deldēšanas sumu samaksas, mazākais 2%
jāpieskaita rezerves kapitālam, kurš dibināts neparedzētu un
ārkārtēju eksploatacijas izdevumu un varbūtēju deficitu seg-
šanai, kā ari rīcības kapitāla uzturēšanai līdz būves darba
maksas aprēķina paredzētai sumai. Rezerves kapitālu var iz-
lietot vienīgi ar akcionāru pilnas sapulces, finansu un satiksmes
ministru atļauju. Rezerves kapitāla izlietošana neparedzētu
izdevumu segšanai var notikt tikai tad, ja procentu un obli-
gāciju deldēšanas sumas samaksa ir pilnīgi nodrošināta ar sa-
biedrības ienākumiem.)

Pieņemts. 22. pants.
(No sumām, kuras iegūtas obligācijas realizējot un gla-

bājamas Latvijas banka, šo statūtu 19. p. kārtībā vispirms jā-
atskaita katram dzelzceļam pienācīgā daļa: a) izdevumi valdības
inspekcijas un policijas uzturēšanai pa būves laiku un b) at-
tiecīga daļa rīcības kopitala nodibināšanai. Ar atlikumu se-
dzami visi jzdevumi: linijas „Valka-Igaunijas robeža" save-
šanai kārtībā, linijas „Rīga-Rūjiena" būvei, abu liniju apgādā-
šanai ar ritošo inventāru, procentu nomaksai būves laikā par
obligāciju aizņēmumiem, valdības izdevumu atlīdzināšanai par
izpētīšanas darbu pārbaudīšanu, būves pārvaldes un valdes
uzturēšanai pa būves laiku, būves laika pagaidu kustības ierī-
košanai un uzturēšanai, kā ari ar akciju un obligāciju izlai-
šanu sakarā stāvošo organizācijas izdevumu segšanai un zī-
mognodokļa nomaksai.

Nojninētā kapitāla satiksmes ministrs izdod sabiedrībai
vajadzīgas sumas avansu veidā, samērā ar darbu un piegādā-
jumu izpildīšanu un citiem izdevumiem, pie kam vispārējā
avansveidīgi izsniegtā suma nedrīkst pārsniegt 50% no pārējo
vel neizpildīto piegādājumu, izdevumu un darbu vērtības.
Iesnied_zot pieprasījumu pēc avansa, valde dod pilnīgu norē-
ķinu ka par jau izpildītiem, tā ari par vēl izpildāmiem darbiem
un visiem pasūtījumiem, piegādājumiem un sumām, kuras jau
nomaksātas par pasūtījumiem un izpildītiem darbiem. Minētos
naudas pieprasījumus valde iesniedz valdības inspektoram un
satiksmes ministrim. Pēc iesnieguma pārbaudīšanas, bet ne
velak.ka divu nedēļu laikā no tā saņemšanas, valdei izdodama
apliecība naudas saņemšanai.)

Pieņemts. 23. pants.
Pēc kārtīgas kustības atklāšanas uz visas līnijas, ja vēl

visi darbi nebūtu pabeigti, valde ar satiksmes ministra atļauju
var slēgt norēķinus, bet tikai pārvedot būves nobeigšanai va-
jadsīgas sumas sevišķa būves nobeigšanas kapitālā. Būves
darbi tad jānobeidz uz šī kapitāla rēķina.

Ja turpretim būves darbu galīgai nobeigšanai vajadzīgie
izdevumi pārsniegtu būves darbu aprēķinā uzrādīto sumu, tad
valdei jāizdara papildu akdju un obligāciju izlaidums, propor-
cionāli pirmām pret pēdējam ka 1:5 saskaņā ar 12. un 19.
pantu nosacījumiem.)

Pieņemts. 24. pants.
(Ja pēc linijas „Rīga-Rūjiena" būves nobeigšanas izrā-

dītos būves kapitāla atlikums, tad no tā uz sabiedrības pilnas
sapulces lēmuma ar finansu un satiksmes ministru piekrišanu
var izmaksāt prēmijas personām, kuras ņēmušas dalību dzelz-
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ceļa linijas būvē. Atlikušo sumu ieskaita sevišķā fondā obli-
gāciju dzēšanai. Šo fondu minētam nolūkam var izlietot ar
katrreizēju finansu ministra atļauju.)

Pieņemts. 25. pants.
(Pēc būves darbu rēķinu noslēgšanas sabiedrība stāda

priekšā satiksmes ministrijai jaunās linijas technisko aprakstu
un pārskatu par visiem izdevumiem, pēc nodalījumiem un pa-
ragrāfiem saskaņā ar būves aprēķinu.)

Pieņemts. Nākošās nodaļas virsraksts.
(Būves un izmantošanas techniskie noteikumi un valdības

uzraudzība.)
Pieņemts. 26. pants.
(Linijas „Rīga-Rūjiena" galvenā ceļa garums ir 144 kilo-

metri. Pārgrozījumus apstiprinātā projektā (sk. 27. p.) var
ievest tikai ar satiksmes ministra atļauju, pie kam linijas ga-
rums nekādā ziņā nevar tikt pagarināts vairāk kā par 3%.
Dzelzceļa linijas „Rīga-Rūjiena" būve izvedama pēc šaursliežu
liniju būvnoteikumiem. Uz visas linijas var ierīkot telegrāfa
vietā tikai telefona satiksmi, pie kam valdībai tiesība pie sa-
biedrības telefona stabiem pievienot savus vadus, kuri sabied-
rībai jāapsargā bez sevišķas atlīdzības.)

Pieņemts. 27. pants.
(Pēc sabiedrības nodibināšanās satiksmes ministrs ieceļ

valdības inspektoru būvdarbu uzraudzībai. Sabiedrības valde
iesniedz caur būves inspektoru satiksmes ministrim sīku būves
Uarbu izvešanu un maksas aprēķinu līdz ar sekošiem technis'
kiem datiem: 1) ieņemamo un atsavināmo zemes gabalu plāns;
2) virziena plāns; 3) garuma profils; 4) sliežu ceļa un virs-
būves normālie šķērsprofili; 5) mākslīgo būvju, sliežu un
pārmiju tipu projekti; 6) staciju, ritošā materiāla, lokomotivu
depo un ūdensapgādes iestāžu tipi un saraksti; 7) dzelztiltu
projekti .

Minētos techniskos datus un projektus apstiprina satiksmes
ministrs viena mēneša laikā no iesniegšanas dienas. Ja mi-
nētā termiņā nav dota atbilde no satiksmes ministra, tad ie-
sniegtie techniskie dati, projekts- un būves darbu maksas ap-
rēķini uzskatāmi par apstiprinātiem.)

Pieņemts. 28. pants.
(Pēc tam, kad satiksmes ministrs apstiprinājis techniskos

datus, projektus un būves darbu maksas aprēķinu, kā ari kad
finansu ministrim iesniegta apliecība par vienas puses (h) ob-
ligāciju kapitāla realizēšanu, sabiedrībai ir tiesība atsevišķās
linijas daļās uzsākt darbu ar satiksmes ministra piekrišanu.)

Pieņemts. 29. pants.
(Linijas „Rīga-Rūjiena" būve sabiedrībai jāizdara saskaņā

ar satiksmes ministra apstiprināto būvdarbu maksas aprēķinu,
techniskiem datiem, virzienā plānu un profila griezumu. Pēc
būvdarbu nobeigšanas sabiedrībai jāizprasa satiksmes ministra
rīkojums par linijas apskatīšanu dēļ atļaujas uzsākt kārtēju
kustību. Nenobeigtie darbi, kuri kustībai nav bīstami vai ne-
rada tai grūtības, nevar būt par kavēkli satiksmes atklāšanai.)

Pieņemts. 30. pants.
(Izmantošanas laikā sabiedrībai jāuztur visas dzelzceļu

linijas un kustība pa viņām pilnīgā kārtībā un tādā stāvoklī,
kas apmierina visas eksploatacijas prasības, garantē drošību,
ērtību un nepārtrauktu pasažieru un preču pārvadāšanu.

Liniju tekošie remonti jāizdara saskaņā ar ikgadējiem
akcionāru pilnās sapulces apstiprinātiem aprēķiniem, kā ari
satiksmes ministra priekšrakstiem.

Ja uz sabiedrības linijām uz valdības rīkojumu pamata
izdarītu kādus darbus, tad sabiedrībai jāveicina šo darbu sek-
mīga izvešana.)

Pieņemts. 31. pants.
(Jauna dzelzceļa būves darbi, kā ari visu sabiedrības li-

niju eksploatacija, ir padoti satiksmes ministra uzraudzībai.
Šinī nolūka pa jauna dzelzceļa būves laiku ieceļams valdības
inspektors, kas rīkojas uz likumu un satiksmes ministra izdo-
tas sevišķas instrukcijas pamata. Uz ekspluatējamām linijām
šo uzraudzību izdara valdības inspekcija satiksmes ministra
noteikta kartība. Ja sabiedrības valde nav mierā ar inspek-
tora aizrādījumiem, tad viņai jāgriežas ar sūdzību pie satiksmes
ministra, kurš lietu galīgi izšķir. Ja ministrs atzīst sabiedrības
valdes vai viņai padoto aģentu darbību par nepareizu un pre-

" teju valsts interesēm, tad pec satiksmes ministra atzinuma vai-
nīgās personas, neskatoties uz to, kādu amatu viņas ieņem,
uz ministra priekšlikumu nekavējoties atlaižamas no dienesta.
Ekspluatējamo liniju derīgumu un . gatavību karaspēka pārva-
dāšanas vajadzībām pārbauda un uzrauga miera laikā kara
ministrs un kara laika armijas virspavēlnieka štābs.)

Pieņemts. 32. pants.
(Ja sabiedrība nav mierā ar kādu satiksmes vai finansu

ministra rīkojumu, tad strīdus jautājumus, cik tāļu viņiem nav
civiltiesiska rakstura, izšķir ministru kabinets ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā no sabiedrības iebildumu iesniegšanas attiecīgam

ministrim. Līdz strīdus jautājuma izšķiršanai sabiedrībai nav
tiesības dot rīkojumus pretējus satiksmes un finansu ministru
lēmumiem. Visus techniskos jautājumus galīgi izšķir satiksmes
ministrs.)

Pieņemts. 33. pants.
(Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. septembrim sabiedrības

valde iesniedz satiksmes ministrim vispārējas akcionāru sa-
pulces apstiprinātu dzelzceļu liniju budžeta projektu uz nākošo
gadu un ne vēlāk par 1. jūliju akcionāru pilnas sapulces apsti-
prinātu pārskatu par pagājušā gada darbību. Pārskats piesū-
tāms ari finansu ministrim.)

Pieņemts. 34. pants.
(Satiksmes un finansu ministriem ir tiesība iepazīties ar

sabiedrības grāmatvedību, ienākumiem un izdevumiem, pie kam
sabiedrība uzrāda minēto ministru pilnvarotām personām sa-
vas grāmatas un dod vajadzīgos paskaidrojumus.)

Pieņemts. 35. pants.
(Valdības inspekcijas uzturēšanai pēc būvdarbu nobeig-

šanas sabiedrība maksā katru gadu 1h% no liniju brutto ienā-
kuma. Turpretim pa jaunās linijas „Rīga—Rūjiena" būves laiku
sabiedrība maksā viņas liniju inspekcijas uzturēšanai to sumu,
kāda paredzēta apstiprinātos būvdarbu maksas aprēķinos.)

Pieņemts. 36. pants.
(Ja sabiedrība nolaistu viņas pārziņā esošos dzelzceļus,

neuzturētu kārtīgu satiksmi, neizpildītu kādu citu no viņai
uz šo statūtu pamata uzliktiem pienākumiem vai ari izvairītos
no pavēju izpildīšanas, kuras viņai dotas pamatojoties uz šiem
statūtiem, vispārīgiem valsts likumiem, pastāvošiem noteiku-
miem, kā ari tādiem likumiem un noteikumiem, kurus varētu
nākotnē izdot attiecībā uz akciju sabiedrībām un dzelzceļiem,
tad satiksmes ministrs brīdina sabiedrību, prasot trūkumu no-
vēršanu.

Ja 3 mēnešu laikā pēc brīdinājuma sabiedrība neizpilda
satiksmes ministra prasības, tad satiksmes ministrs ar ministru
kabineta piekrišanu var aprakstīt dzelzceļu un pārdot viņu
vairāksolīšanā. Šī pārdošana attiecas uz visu dzelzceļu kusta-
mo un nekustamo mantu un viņa eksploatacijas tiesībām. Zau-
dējumi, kuri varētu celties caur dzelzceļa pārdošanu sedzami
no visu sabiedrības uzņēmumu līdzekļiem, izlietojot vispirms
sabiedrības rezerves kapitālu.

Ja pēc brīdinājuma sabiedrība dzelzceļa kustību neuz-
turētu nepārtrauktu, to samazinātu, vai ja satiksmes ministra
rīkojuma neizpildīšana varētu būt par iemeslu kārtējas un dro-
šas kustības pārtraukšanai vai ātruma samazināšanai, tad ār-
kārtējas vajadzības gadījumos augšā minēto 3 mēnešu laiku
satiksmes ministrs ar Ministru kabineta piekrišanu var saīsināt,
kaut ari šī ārkārtēja kustības ātruma vajadzība būtu iestājusies
tikai p.ec notikuša brīdinājuma.

Tāpat sabiedrības mantu Iīdzar viņas uzņēmumu eksploa-
tacijas tiesībām uz obligāciju turētāju likumā noteiktā kārtībā
iesniegtu pieprasījumu var pārdot vairāksolīšanā ari tajā ga-
dījuma, ja sabiedrība nesamaksātu procentus un tiražētas ob-
ligācijas. Aprakstot un pārdodot vairāksolīšanā sabiedrības
uzņēmumu eksploatacijas tiesības, kā ari viņas mantas, jāievē-
ro civilprocesa likumi ar sevišķiem izņēmumiem:

1) suma, no kuras sākas pirmā vairāksolīšana, nedrīkst
but zemāka par obligāciju parādu, Kas tai laikā guļ uz
sabiedrības īpašumiem, un

2) gadījumā, ja pirmā vairāksolīšana būtu nesekmīga un
tiktu nolikta otra bez izsoles sākumsumas noteikša-
nas — kura_ nosolīta suma nesasniedz sabiedrības ob-
ligāciju parada lielumu, sabiedrības uzņēmums paliek
tamsolītājam, kurš ir solījis augstāko cenu. Valdībai
tomēr ir tiesība, ja viņa to atzīst par vajadzīgu, neat-
dot sabiedrības uzņēmumu nevienam no solītājiem,
bet paturēt to ar visiem viņa piederumiem sev uz

_vairakso!īšanas rezultātu pamata.) ^Vārdu pie šī panta lūdz Purgals. Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīga, nacionālā savienība): Pie

36. panta es lieku priekša sekošuspārlabojumus. Vis-
pirms panta 2. nodalījumā strīpot vārdus „ar ministru
kabineta piekrišanu" un to vietā likt vārdus „ar Sa-
eimas piekrišanu". Šinī 36. panta 2. nodalījumā ir
runa_ par jauna dzelzceļa aprakstīšanu un pārdošanu
vairāksolīšana. Ka es jau aizrādīju, obligacionaru
intereses nav pietiekoši nodrošanātas. Tādēļ jādod
viņiem vismaz garantija, ka pārdošana vairāksolī-
šana nenotiktu uz ātru roku, viegli, nepārdomāti, bet
ka šādu pārdošanu varētu izdarīt tikai ar Saeimas
piekrišanu, pie kam Saeimai būtu ari izdevība ap-
viņiem vismaz tā garantija, ka pārdošana vairāksolī-
šana dzelzceļu ar visu tā mantu, nodrošināmi obliga-
cionari. Tādēļ šis pirmais pārlabojums ir vajadzīgs.
Otrais pārlabojums panta 4. nodalījuma beigās ir vai-
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rāk redakiCļpņe]asdabas. .Es lieku priekšā panta 4.
nodalījuma beigās strīpota-vārdu ,,sevišķiem" un tā
vietā likt vārdu „sekošifem", jo šī nodalījuma
beigās ir teikts, «aprakstot- un pārdodot'vairāksolī-
šanā sabiedrībās 'uzņēmumu eksploatacijas tiesības,
kā ari viņās mantu, jāievēro1 civilprocesa likumi ar
sevišķiem- 'izņēmumiem", ? Kādi tie sevišķie izņēmu-
mi, nav zinātas, bet tā kātetorpmākir divi izņēmumi
šim pantam pielikti klāt, tad'jādomā, ka te ir runa
par šiem sekošiem, t. i. par tiem, kas seko šī panta
beigās, un tādēļ jāstrīpo-vārds ,,-sevišķiem" , un jā-
liek tā vietā „sekošiem'\ Un šie izņēmumi:Ir tādi,
ka suma, no kuras'sākās' pirmā. V%āksqlīšana,, ne-
drīkst būt zemāka par obligāciju parādu,'kas tai. laikā
guļ uz sabiedrības īpašumiem, ar citiem vārdiem sa-
kot, ka vispārīgi'solīšanā-nevar'notikt no'sumas, ku-
ra ir mazāka par obligacionaru prasības kopsumu,
un ja nu pirmā avairāksolīšana,nenotiktu, tad notiek
otrā, un, atkāpjoties, protams*. no ivispārējiem civll*
procesa noteikumiem, te solīšanas sākumā ' suma
nemaz netiek minēta,; var arviejiu rubli sākt solīt.
Un te nu pēc sī 'otrā izņēmuma beigām Iznāk tā, ka
dabū?;tas, kas visvairāk solījis, pie kam nebūt nav
jāizsola obligacionaru prasībās. ' Tad valdībai .tomēr
ir tiesība,, ja viņa to.atzīst par vajadzīgu, -neizdot sa-
biedrības uzņēmumu nevienām no solītājiem,, bet.pa-
turēt 1 to ar visiem viņa piederumiem-sev -uz vairāk-
solīšanas rezultāta pamata. Ja nu, izsolīta ļoti nie-
cīga suma, ,tad valsts var.. gan, šiem nosolītajiem at-
ņemt, pārņemt valstij pār labu, bet atkal tikai mak-
sājot tik daudz,- tik daudz irnosolīts. Ka valsts būtu
ieinteresētā'. tādā'Vieglā;' peļņā 'dzelzceļu jautājumos,
tas nav'.'tfornājaņisV gs apmāju,' Jcā...valstijbūta,gan
interese, ka tos dzelzceļus vispāri uztur un-eksploatē,
un tādēļ obligācionarui ''dTošības- dēļ, man liekas, šī
panta'pāšā'šbeigās, vajādsētti.strīpot' vārdus, „uz vai-
rāksolīšanas.'rezultāta pamata". .an to vieta jfikt:.^ne-
izmaksājot sabiedrībai-.nekāduatlīdzību,- bet tikai:uz-
ņemoties pienākumu-samaksāt procentus"un sabied-
rībās' obligāciju -deidēŠanti,_ ja nosolītā startā nebūtu
tik liela, ka .obligāciju ,parāds; ir"segts. Te ir dota
valdībai tikai'tiesība to darīt,' bet ne pienākums. Ja
nu mēs esam pārliecināti, ka mūsu'va'ļsts'ir ieintere-
sēta dzelzceļaTļnijas paļs.tāVēšaņ^, tad jādomā,,ķa! ik-
viena saprātīga.valdība to darīs. Absolūti 'roši obli-
gacionari ari nebūs, jo obligacionaru tiesības atka-
rāsies no valdības, uti jādomā,ka kāt'r.s Obligacionars,
kas saprot dzelzceļu liptās', dzelzceļu. finansēšanu,
nāks,pie,atziņas, ka te nav tas domājams, ka saprā-
tīga valdība, neuzņemsies.;to pienākumu, jo viņa ir
ieinteresētadzelzceļu būvē uņ pksploatacijā,, Tāpēc
lieku,priekšā-pie 36. panta 3'.pārlabojumus un lūdzu
tos pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegti no Purga-
la pārlabojumi.' ' '

v.ns ujsrļ iu.-i.Hi
3fi..;,pa]itu ,IInpdalļjumā -sjtrīfliot, y|rdus ,.,ar :ministru ka-

bineta pi.ekp.ŠAHu','.4in-;tp yi,e,tā,likti,,,,ar .Saeimas,,piekri(šanu". 36.
panta 4. nodalījuma strīpot vārdu' „s.evišķicm".un .tā vietā likt
„sekošiem".'- 36-.-panta beigās-strīpot vārdus „uz vairāksolīša-
nas rezultātu pamata" un:to .vietāillkt...neizmaksājot .sabiedrī-
bai nekadu :atlļdzība„,t(et : tiķa . i uzņemoties pjen:āķji .mu?.samaksāt
procentus un sabiedrības obligāciju deldēšanu, ja nosolītā suma
nebūtu tik liela, ka obligāciju parāds".

Lūdzu referentus: izteikties. Vārds tirdzniecības
un rūpniecības komisijas referentam Btrkhānam.

Referents E. Birkhāns: Attiecībā uz pirmo pār-
labojumu, kurš paredz dzelzceļu pārdošanu vairāk-
solīšanaar Saeimas piekrišanu, bet nevis, kā projektā
teikts, ar ministru kabineta piekrišanu, jāsaka, ka
valdības iesniegta projektā bija paredzēta Saeimas
piekrišana. Komisija topārlaboja, ka ar ministru kabi-
neta piekrišanu. Kā es jau referātā norādīju,obligāciju
turētājiem caur to būs vairāk garantijas, ka viņu in-

tereses daudzpusīgākĻjevēros. Ja Saeima lems par
dzelzceļu pārdošanu vairāksolīšanā, .un», ja caur .to.
veicinātu obligāciju kapitāla ,pievilkšanu,- tad priekš-
likuma levērošanai' .šķēršļu.pEetim nevarētu būt.-- , Sa-
eima'-piešķif koncesiju,-- Saeima -tikai var grozīt sta-
tūtus; kaut ari atseviškuparagrafu. BezSaeimas'pie-
krišanas nevar statūtus grozīt. Tā kā'b'ūvē-tiek ie-
guldīts prāvs'kapitalš, ' tad sabiedrībai'-jādod' garan-
tijas, -ka likvidācijas' gadījumā^viņas'interesēs tiks
vispusīgi apsvērtas. Personīgi es varu atbalstīt
priekšlikumu, kaut gan komisija pieņēma „ar mini-
strukabineta piekrišanu". Kas zīmējasuz otro laboju-
mu,kurbija grozīts vārds „sevišķiem" uz „sekošiem",
tad tā ir pārrakstīšanāskļūda., Tur iebildumu nav. Bet
nu nāk trešais jautājums, kurš obiigacionaiuem garantē
to, ka dzelzceļš netiks'saņemts no valsts par nieka
sumu. (jadījuiņāļ'jā vālstsļzļletb'tiesības un pārņein
dzelzceļu,' tad viņa tižņemašmaļssāt npdzēsto. obligā-
ciju paradu, līdz ar rentēm. Komisijā par šo jautā-
jumu;bijajoti dzīvas debates uri pēc. 3. lasījumā, kad
'ienač^.'pār]abbjuinri^, konļisijā,. ^tsfāļa 'augstarh na-
mam to izšķirt.Ja mēs nopietni' gribam, lai no tās
dzelzceļu būves kas iznāk, tad šis pārlabojums jā-
pieņem. /Citādi' mēs veltīgi ēšamkomisija "strādājuši.
Eš lūdzu augsto namu šo-pārlabojumu pieņemt.
'? 'Priekšsēdētājs Ff, Vesmanis: Vārds finansu ko-
misijās" referentam.
i -- . ; Referents iV.-Bastjānis: Attiecībā uz pirmo pār-
labojumu, ko iesniedzis Purgala kungs, man jāsaka,
ka valdības projektā bija paredzēts, ka dzelzceļus
var ājDrākštīt un pārdot uz satiksmes mirtistrijas Ie-
rosinājumu,kas caur ministru kabinetu tiktu iesniegts
Saeimai; bet komisija šo jautājumu apspriežot nāca

?pie sledzTe.nā,-' ka"šādā. teehnisķā".jāņtājumā nebūtu
vajadzīga.Saeimas piekrišana. Gadījumā, ja sabied-
rība neizpilda ta-s prasības, kas:no valsts, tiek stā-
dītas/ atļauts'- rīkoties ministru kabinetam. Ja tagad
dibinātāji nāk un saka, ka priekš viņiem ir" labāki, ka
tiek ienesta Saeimas garantijā,ka tas atvieglotu ceļu
obligācijukapitālārealizēšanai, tad man liekas, ka tam
varētu piekrist, lai gan komisija tādu lēmumu nav tai-
sījusi. ' Tad otrs iesniegums — pārlabot vārdu- «se-
višķiem"-uz' _ sekošiem" būtu pieņemams; tur iebil-
dumus nevarētu celt. Beidzamais pārlabojums ir tas
visusvarīgākais — strīpot vārdus: „uz vairāksolīša-
nas rezultātu pamata"antā vietā likt tekstu, ka val-
dība ceļu var pārņemt tikai tai gadījumā, ja viņa uz,-
tfemaš samaksāt: obligāciju procentus uri dzēst obli-
gāciju kapitālu. .Tā redakcija, kas pieņemta no ko-
misijām, partedz, ka tādā gadījumā, ja dzelzceļi nāk
pārdošanā, valsts.var tos 'pārņemt par lielāko sumu,
kāda' ir-nosolīta. .laumā redakcija, ko liek.priekšā
Purgala kungs, turpretim prasa, lai valsts garantē
obligāciju kapitālu ar visiem procentiem,,protams tai
.gadījumu, ja nosolīta.suma ir mazāka par to. Tā kā
no visas ceļa:vērtības-,.%>. ir _obl'igaciju'kapitāls, tad,
protams,;pārdošanas gadījuma ir paredzams arvien,ka
nosolīta suma nesegs_ šo-kapitāluun Valstij, ja tā gri-

'bes ceļu.'pārņemt, būs. jāmaksā vairāk, nekā torgos
nolīts. Bet nu īuik dibinātāji un saka, ka. viņiem:nav
iespejams..realizet obligāciju kapitālu* ja kapitāla de-
vējiem-»riav-garantijas, ka viņi to nepazaudēs; Ir
skaidrs, kā ar komisijas redakciju _obllgaciju kapitāla
realizācija tiek 'apgrūtināta. Tomēr komisijas "vārdā
atbalstīt pārlabojumu es nevaru. Komisija gribēja
nākt pretim dibinātājiem un atrast kaut kādu izeju,
bet pagaidām tas nav izdevies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Purgala priekšlikums:

„36. panta II. nodalījumā strīpot vārdus „ar ministru ka-
bineta piekrišanu" un to vietā likt vārdus „ar Saeimas pie-
krišanu",
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_ Komisijas referenti izsakās, ka saskaņā ar komi-
sija pārrunātiem ieskatiem viņi iebildumus pret Pur-
gala priekšlikumu neceļ. Es lieku tagad Purgala
priekšlikumu uz balsošanuun lūdzu pacelties tos,kas
butu pret priekšlikuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Otrs, redakcionālas 'dabas priekšlikums skan:

_„36. panta 4. nodalījuma beigās strīpot vārdu .. sevišķiem"
un ta vietā likt „sekošiem"."

Abi komisijas referenti' izsakās par'šadā priekš-
likuma pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
u-et'priekšlikumā'pieņemšanu. Nav. Kas atturas?'
^av. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Beidzot,
Purgala priekšlikums:

,,,36. panta'beigās strīpot-vārdus „uz vairāksolīšanas re-
zultātu pamņta"' un to vietā ilkt vārdus ,.ņeizmaksājot sabie-
drībai hekādii atlīdzību, bet' *ikaf uzņemoties pienākumu sa-
maksāt- procentu^ un sabiedrības obligāciju-deldēšanu, ja noso-
līta suma nebūtu tik liela, kā obligāciju parāds"." ~

Te komisijas referenti komisiju vārdā tomēr iz-
sakas-pret-šadu'.priekšlikumto Lūdzu tāpēc pacelties
tos, kas būtu par Purgala priekšlikumu. Par Purgala!

, priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis, nepietiekošs
"? skaits. -Priekšlikums atkrīt; Nobalsošanā-nāk 36.

pants;pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties toš,kas būtu
pret, panta pieņemšanu. Tādu: nav.' Kas'.; atturas ?
Ari nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. Nākošās no-
daļas virsraksts.

(Sabiedrības valde, viņas tiesības un pienākumi.)
Iebildumu nav." ".Pieņemts." .3,7..pants.
(Valdes sēdeklis atrodas Rīgā, un, viņa-sastāv no-mazākais

5 direktoriem. Trim no direktoriem, viņu starpā priekšsēdētā-
jam, 'jābūt Latvijas pilsfoņiem;.'Gadījumā, .ja Valdes locekļu
Skaitu pavairotu-,, tad. mazākais f/a no. direktoru skaita jābūt
Latvijas pilsoņiem. , ' .

Djrektori no- sava vidus ievēl valdes, priekšsēdētāju un
viņa vietnieku _ pirmo reizi -pēc akcionāru pilnas'sapulces, ku/ii
sasauc dibinātāji un pec tam katru gadu pēc kārtējas akcionāru
pilnas sapulces.

Pi Q,z;ī.in,e. 1. ,.ļVisiem d _eļzeelu. darbiniekiem jābūt Lat-
, vijas pilsoņiem.; Izņēmumi..pielaižam,!.,vienīgi ar vai-
- dības,,atļauju, ..,' . , , . j ,u

ļPiezīm e.,, 2..' .'J a. .sabiedrība ir valtsij parādā, valdībai
ir tiesība iecelt no savas puses vienu sabiedrības
direktoru ar padomdevēja balsi. Valdības ieceltais
direktors saņem 'atalgojumi» uz- tiem pašiem pama-

, tiem ka dirēktori-akcionari.)-'-- - 1?6 't sb
;" Iebildumu nav. ' Pieņemts:' 38:'pants.

. _ _ . (Kā.vietniekus . direktoriem,,.kuri izstājas' ,.-pirms'' viņu ie-
vēlēšanas termiņa notecējuma, vai kuri kādu laiku nevar sa-
vus' pienākumus izpildīt, pilna sapulce ievēl 1—3, kandidātus.
Laiku, už kādu kandidātus ievel, nosaka'40.'p.

_ Kandidāti stājas pie direktoru vietas izpildīšanas pēc
ievēlēšanas , ilguma, - bet .ja- ilgums .vienāds,, pēcbalsu skaita,kas
parkandidatiem-velēšanasinodotas, un.-ja viņi ievēlēti ar vien-
līdzīgu balšu skaitu — pēc lozes.!..Kandidāts, kurš-ieņem iz-:
stājušos ..direktora vietu, izpilda, viņa , pienākumus līdzitam ;lair
kam, līdz,kuram, ievelēts, izstājušais direktors, bet ne ilgāki Jsļā.',
līdz tam laikam, līdz kuram ievēlēts pats kandidāts. Kandidāts,,
izpildot direktora vietu, bauda visas viņa tiesības un nes v'isus
direktora pienākumus. Kandidāts"-^ ārzemniē-ksva'r- - stāties
tikai ārzemnieka-vieta. ) ? ? ?

Pieņemts. 39. pants. , .. '
(Par. direktoriem un.kandidātiem ,yar,.ievēlēt personas, ja

uz, tq,vārdu ir ne.maza^p'ar.'LOO.akcijām,kur.as;,glabājas sabie-
drības, kase.visu.taiku'.kamer šīs personas izpilda minētos ama-
tus, un kuras nevar nevienam .atdot līdz pārskata- un,,bilances
apstiprināšanai par pedejo amata gadu. Pilnai sapulcei ir tiesība
ievelēt pec_ sava ieskata par direktoriem,un kandidātiem ari per-
sonas, kuram nepieder paredzētais akciju skaits, bet tikai ar
to nosacījumu, ka izvelētā persona viena mēneša laika pēc vi-
ņas ievēlēšanas 'Iegūst -mv nogulda sabiedrīfe; kasē už savu
vātdii vajadzīgo akdiju^ķatttf.) - "

Pieņemta.';'' 40. 1/pants.. ...... -
(Direktorus un viņu kandidātus, ievēl,uz 3. gadiem. Pir-

mos divos gados izstājas mazākais 1k daļa no visa direktoru
un toi kandidātu _skaita-pec lQz.es».bet .taļāk .ikgudus izstājas tie,
kasMa ^grak. ievelēti.,- Izatajušos-direktorus :iin to kandidātus var.
ievielet no.-.jauna;) ; ?

Pieņemts. : 4L pārits. * -.<>..
?,-1 ?-, ? . . 1? ?

(Valdes locekļi uz akcionāru pilnas sapulces lēmuma pa-
mata var saņemt kā procentuālo atalgojumu no tīras .peļņas, tā
ari noteiktu algu šīs sapulces noteiktā apmērā.)

Pieņemts. 42. pants.
(Valde ved visas darīšanas un rīkojas ar sabiedrības ka-

pitāliem. Valdespienākums starp citu ir: 1) saņemt naudu par
sabiedrības akcijām un izsniegt tās pēc piederības; 2) ierīkot
grāmatvedību, kasi, un rēķinvedību, sastādīt gada pārskatus,
bilances, budžetus uri darbības plānu; 3) pieņemt vajadzīgās
personas sabiedrības dienestā, noteikt tām darbu un algu, kā
ari atlaist tas no vietas, tikai dzelzceļa pārvaldnieka un viņa
palīga iecelšanai vajadzīga satiksmes, ministra-apstiprināšana;
4) pirkt iin.pardpt.k'US:tamo..jjnatttUi kā.p.ar. sķiaiidr.u,naudu, tā ari
uz kreditu, bet, sabiedrībai vajadzīgo nekustamo mantu uz pil-
nas, sapulces .lēmuma, pamata; 5) nomāt noliktavas, dzīvokļus
un citas telpas; 6) apdrošināt sabiedrības, mantu; 7),izdot un
pieņemt vekseļus un citas parādzīmes tādos apmēros, kādus
noteikusi pilna sapulce; 8) diskontēt' uzsabiedrības Vārda ie-
nākušos /vekseļus; 9)"sļegf sabiedrības' Vārdā līgumus, tiklab ar
valsts uti-pašvaldībasMestādern',- kā āri"ar priVatām'biedrībām,
lirmSnLun 1personām;- tādos'"aptnēto'šl'iun uztādiem'termiņiem,
kidti^ lioteic akcionāru pilna sapulce; 10) izdot pilnvaras per-
sonām, kuras valde pieņem sabiedrības dienesta, neizņemot ari
tas, kuras ieceļ šāda dienesta vispārējā sapulce; 11) slēgt lī-
gumus nekustamu mantu iegūšanai', pārdošanai uri ieķīlāšanai;
12) ;Sasaukt 'akcionāru pilnas sapulcēs uri'vispār'' pārzināt un
rīkoties Višās'da'rīšanaš, kuras at'tieeās'uz sabiedrību tādos ap-
mēros, katlus noteikusi pilna sapulce;13) izstrādāt pasažieru
un preču parvadašanasnoteikumus, lai iesniegtu attiecīgos ga-
dījumos noteikta, kartība valdības vai-akcioņaru. pilnas -sapulces
apstiprināšanai; 14) saņemt ,koncesijas slježu .uņcitu ceju bū-
vei; 15) atļaut visāda veida nevajadzīgas vai lietošanai nede-
rīgas mantas pārdošanu (20. p.)_;1,6), skatīt cauri būvju .projek-
tus, ,un, teprie^ejus.apreķinus,, ka,ari,.noslēgt budžeta un akcio-
n? . P^as sapulces dotas varas robežās līgumus par būvēm un
visādu vajadzīgu materiālu un ritošās iekārtas iegūšanu, cik
atvēlētie-krediti.atlauj,- 1.7,)_ staties .-sakaros.ar citiem- dzelzceļiem
vai .citiem, transporta,,uzņetnuimem un.noslēgt ar viņiem līgu-
mus, iesniedzot tos 1 attiecīgos gadījumos .akcionāru pilnas sa-pulces ;-valsatiksmes.ministrav apstiprināšanai;, 18). noteikt pa-
balstus un .apbalvojwmus_ sabiedrības:,dai-binlekiem-budžetā šim
iļterķm .paredzēt^ apmēra; ļp)- skatīt cauri - un,.pārspriest
priekšlikumus _par, visiem,.svarīgiem-.jautājumiem .attiecībā uz
azv/zceļ.u.^uvem,,viņu,uzturēšanu, un kustību.;,,20)..<noteikt un
pārgrozīt parvadajumularifus, iesniedzot ajtiecīgos gadījumos
savus - lēmumus ,ņoljkta kartība .valdības -apstiprināšanai; 21)pārspriest saskaņa ar .iepriekšējipin akcionāru,,pilnas- sapulces
aizrādījumiem sabiedrības, brīvo naudas sumu pagaidu noguldī-
šanas jautājumu un iesniegt akcionāru-pilnai'sapulcei savu
priekšlikumu. 1par -rezerves .kapitāla izlietošanu';, -22)','lemt parzaudējumu-, atlīdzināšanu, .akcionārie pilnas- sapulces-noteiktās
robežas..»:iesniegt,.šai sapiileei_-ziņas pat sabiedrības stāvokli.

?< ?.Valdes..darbības :&īkaku kartību un tiesību un pienākumu
robežas mosaka,,sevišķ.a.'instrukcija, kutu apstiprina im grozaakcionāru pilna,sapulce,) ? ;,>.
'\ ."Pierjemtš,;'? 43, pants.

, ^(Vft'dfi. taļsa^jzdevumus. p,ēc fea'dusVakcionāru ..pilnā sa-pulce, apstiprināma,,budžeta,. i.Pilnai.sapuļcej, jānosaka;,kādu su-mu. nea,tIjeķamqis ,3adī]um.Qs,,valde ,yarnļzdot, virs budžeta. Par
sadu izdevumu nepieciešamību un viņu sekām valdē atbild -ak-
cionāru pilnai sapulcei. Par katm, tādu rizdevumu-valde ziņo
tuvākai akcionāru pilnai sapulcei.')''

? Pieņemts. 44,;pants..', :
(Brīvas sumas jānpgulda uz sabiedrības-vārda kreditie-

f5,.- .Apliecības par šiem noguldījumiem un vispār visi do-
kumenti glabājas valdē.)

Pieņemts. 45. pants,-
jVisa sarakstīšanās sabiedrības darīšanās notiek, .valdesvārda ar viena'direktora parakstu. Vekseļi, parādu dokumentipilnvaras līgumi, pirkšanas un citi akti, tāpat ari pieprasījumipar sabiedrības naudas sumu iemakstf-no kreditiestādēnvparak-

stāmi vismaz, diviem..,.direktoriem;;,.7ekošu:-rēķinu- . .čeki jāpa-raksta .vienam direktoram-un..atbildīgam, grāmatviežam. Laisaņemtu ua .pasta ,naudas , sjtsmasK.sūtījuinosu.un dokumentuspietiek ar viena direktora parakstu, piespiežtot-sabiednības zī-

Pļeņemts. 46.. pants,
ļ, .,,tv_a)de ' b_e?; sevišķas pilnvaras aizstāv sabiedrības intere-s.eSj.vļsas iestādes un tiesās, uz ko; viņa var pilnvardt ,kri trešās

personas ar tiesību pilnvaru dot- tālāk citām-; p«rsonārn.)"
"" Pidņerritš:? 47:' panta. - '
1 ' i'm i, Hi s_S ..;r li. ;;i.-^., ;'. ,,?.!-.? . l ??. , -i, ,(Valdes sēdes ņofiek pec vajadzības, bet katrā ziņā ne

retāk ka vienu reizi mēnesī; viņas sasauc priekšsēdētājs. Sē-
des ir pilntiesīgas; ja viņas piedalas-.ma2akais .vVi..valdes lo-
cekļu. Sēdes jāved .protokols, kurp paraksta' visi" klātesošie
valdes locekli.)

" ' ? i:? . — >:<-? ?



859 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 24. sēde 1924. gada 6. jūnijā. 360

Pieņemts. 48. pants.
(Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu,

bet ja balsu vairākuma nav, tad jautājums jānodod pilnas sa-
pulces izšķiršanai; pilnai sapulcei jānodod ari visi tie jautājumi,
kuros valde vai revizijas komisija _pilnas sapulces lēmumu at-
zīst par nepieciešamu vai kuri pec šiem statūtiem un pilnas
sapulces apstiprinātas instrukcijas nepiekrīt valdes izšķiršanai.

Ja direktors valdes lēmumam nepiekrīt un prasa viņa ie-
runas ierakstīt protokolā, tad viņš par šo lēmumu nav at-
bildīgs.)

Pieņemts. 49. pants.
(Valdes locekli izpilda savus pienākumus un nes atbildību

uz vispārējo likumu un šo statūtu noteikumu pamata.
Valdes locekļus uz pilnas sapulces lēmumu var atcelt no

amata pirms laika notecējuma, uz kādu viņi ievēlēti.)
Pieņemts. 50. pants.
(Valde iesniedz katru gadu Satiksmes ministrijai 33. p.

noteiktos termiņos: a) budžetu par nākoša darbības gada_ dzelz-
ceļu eksploatacijas ienākumiem un izdevumiem; b) pārskatu
par notecējušā gada ienākumiem un izdevumiem pec budžeta
sadalījumiem.

Satiksmes ministrim ir tiesība ievest viņam iesniegta bu-
džetā un pārskatā pārgrozījumus, kuri sabiedrībai jāizpilda.
Ja viena mēneša laikā, skaitot no budžeta un pārskata iesnieg-
šanas dienas, no ministra nekādi rīkojumi neienāk, tad budžets
un pārskats uzskatāmi par atzītiem un saistošiem priekš sa-
biedrības.)

Pieņemts. Nākošās nodaļas virsraksts.
(Sabiedrības pilnās sapulces.)
Pieņemts. 51. pants.
(Akcionāru pilnas sapulces ir kārtējas un ārkārtējas. Kār-

tējas sapulces valde sasauc ikgadus ne velak ka maija mēnesī,
lai pārbaudītu un apstiprinātu gada pārskatu un bilanci par
pagājušo gadu un budžetu un darbības plānu nākošam gadam,
tāpat ari lai izvēlētu valdes un revizijas komisijas locekļus.
Šīs sapulces apspriež un izšķir ari citas lietas, kuras nestāv
valdes kompetencē, kā ari tās, kuras valde ceļ priekšā pilnai
sapulcei. Ārkārtējās sapulces sasauc valde vai nu pēc pašas
ieskata vai uz akcionāru pieprasījumu, kuri kopā reprezentē
ne mazāk par V20 daļu no pamatkapitāla, vai ari uz revizijas
komisijas pieprasījumu. Pieprasot pilnas sapulces sasaukšanu,
sīki jāuzdod tie jautājumi,kup liekami priekša pilnas sapulces
apspriešanai. Sapulce sasaucama mēneša laikā, skaitot no tās
dienas, kad šāds pieprasījums iesniegts.)

Pieņemts. 52. pants.
(Pilna sapulce izšķir visus jautājumus,kuri uz šo statūtu

pamata attiecas uz sabiedrības pārvaldīšanu un darbību. Katra
ziņā viņai piekrīt: a) lemšana par nekustamas mantas iegū-
šanu un atsavināšanu; b) valdes, revizijas komisijas un likvi-
dācijas komisijas locekļu ievēlēšana un atlaišana; c) valdes
instrukciju apstiprināšana, papildināšana un pārgrozīšana; d)
nākošā gada izdevumu budžeta un darbības plāna, kā ari note-
cējušā gada pārskata un bilances pārbaudīšana un apstipri-
nāšana; e) notecējušā gada peļņas izdalīšana, obligāciju iz-
laišana un g) jautājumu izšķiršana par pamatkapitālu pārgro-
zīšanu un rezerves kapitāla izlietošanu, statūtu pārgrozīšanu
un sabiedrības darbības likvidēšanu.)

Pieņemts, 53. pants,
(Par pilnas sapulces sasaukšanu jāizsludina ne vēlāk kā

21 dienu pirms sapulces sasaukšanas dienas. Sludinājumos no-
teikti jāuzdod: a) diena un stunda, uz kuru sapulce tiek sa-
saukta; b) telpas, kurās sapulce notiks un c) apspriežamie jau-
tājumi.

Uz vārdu izdotu akciju īpašnieki bez tam minēta laika
jāuzaicina uz sapulci ar apdrošinātām pavēstēm, kuras sūtāmas
uz viņu dzīves vietām pēc valdes grāmatās atzīmētām ad-
resēm.)

Pieņemts, 54. pants.
(Valdes priekšlikumi par dienas kārtībā uzņemtiem _ jau-'

tājumiem jāizgatavo pietiekošā eksemplāru skaitā un mazākais
7 dienas pirms pilnas sapulces jādara pieejami akcionāriem uz
viņu pieprasījumu.)

Pieņemts. 55. pants.
(Lietas, kuras pilnai sapulcei jāizspriež, iesniedzamas pē-

dējai tikai caur valdi, kādēļ akcionāriem, kuri grib iesniegt
kādu priekšlikumu sapulcei, jāgriežas ar to rakstiski pie valdes
ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pilnas sapulces.

Ja priekšlikumu iesnieguši akcionāri, kuriem kopā ne ma-
zāk par 50 balsu, tad valdes pienākums ir katrā ziņā šo priekš-
likumu likt priekšā nākošai pilnai sapulcei līdz ar savu at-
sauksmi.)

Pieņemts. 56. pants.
(Katram akcionāram ir tiesība piedalīties pilnās sapulcēs

pie jautājumu apspriešanas personīgi vai caur pilnvarnieku-ak-

cionaru. Pēdējā gadījumā par to ir jāziņo rakstiski valdei.
Vienai personai nedrīkst but vairāk par divām pilnvarām.
Pie balsošanas pilnā sapulcē drīkst piedalīties tikai tie

akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kuriem ir balsstiesības.)
Pieņemts. 57. pants.
(Katras 10 akcijas piešķir vienu balsi, bet vienam akcio-

nāram uz viņa akciju un pilnvaras pamata nedrīkst būt vairāk
balsu nekā to piešķir Vio no_ akciju kapitala._

Akcionāri, kuriem mazāk par 10 akcijām, var savieno-
ties, lai dabūtu vienu vai vairāk balsis.)

Pieņemts, 58. pants.
(Uz vārdu izdoto akciju īpašniekiem ir balsstiesība pilnās

sapulcēs tikai tad, ja viņi vismaz septiņas dienas pirms pilnas
sapulces sanākšanas pieteikuši savas akcijas valdei, pie kam
pašas akcijas nav jāuzrāda. Akcijas uz uzrādītāju dod balss-
tiesību tikai tad, ja tās uzrādītas sabiedrības valdei vismaz
septiņas dienas pirms pilnas sapulces sanākšanas un nav iz-
sniegtas atpakaļ pirms sapulces beigām. Pašu akciju vietā var
uzrādīt apliecības (kvītes), ka akcijas nodotas glabāšanā vai
ieķīlātas valsts, privātās, vietējās vai ārzemju kredītiestādēs,
kuras akcionāru pilnā sapulce šim nolūkam izvēlējusies un kuru
izvēli Finansu ministrija apstiprinājusi.

Attiecībās (kvitēs) uzdodami akciju numuri un tās atzī-
stamas tikai tad, ja viņas izdotas pēdējā gadā pirms pilnas sa-
pulces. )

Pieņemts. 59. pants.
(Akcionāri, kuri ir valdes, revizijas vai likvidācijas komi-

siju locekļi, nav balsstiesīgi (ne personīgi, ne caur citu akcionā-
ru pilnvarām) tādā jautājumu izšķiršanā, kuri attiecas uz viņu
saukšanu pie atbildības, atsvabināšanu no tādas, atlaišanu no
amata, viņu atalgojuma noteikšanu vai viņu parakstītu pārskatu
apstiprināšanu.

Jautājumos par līgumu slēgšanu ar personu, kura ir ak-
cionārs, šī persona nebauda balsstiesību pilnā sapulcē ne per-
sonīgi, ne caur citu personu pilnvaru.)

Pieņemts. 60. pants.
(Ja akcijas caur mantošanu vai citā ceļā pāriet vairāku

personu īpašumā, tad balsstiesību un tiesību piedalīties pilnās
sapulcēs bauda tikai viena no viņām, pēc viņu izvēles. Val-
dības, pašvaldības un privatiestādes, biedrības un sabiedrības
piedalās pilnās sapulcēs caur saviem likumīgiem priekšstāv-
jiem.)

Pieņemts. 61. pants.
(Valde izgatavo to akcionāru sarakstu, kuriem tiesība pie-

dalīties pilnā sapulcē, atzīmē sarakstā akciju numurus un iz-
liek to valdes telpās 4 dienas pirms pilnas sapulces. Saraksta
norakstu jāizsniedz katram akcionāram uz viņa vēlēšanos.)

Pieņemts. 62. pants.
(Iepriekš pilnas sapulces atklāšanas revizijas komisija

pārbauda sastādīto akcionāru sarakstu (61. p.). Ja akcionāri,
kuriem pieder mazākais V20 no pamatkapitāla, to pieprasa, tad
saraksts jāpārbauda ari pašā sapulcē. Pārbaudīšanu tādā ga-
dījumā izdara no akcionāru vidus izvēlētas personas skaitā ne
mazāk par trim, no kurām viena katrā ziņā jāievēl no tās ak-
cionāru grupas, kura pieprasījusi saraksta pārbaudīšanu.)

Pieņemts, 63. pants.
(Sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Pirmo sapulci atklāj viens no dibinātājiem. Pēc sapulces at-
klāšanas akcionāri, kuri bauda balsstiesību, ievēl no sava vidus
priekšsēdētāju. Pilnās sapulces priekšsēdētājs nedrīkst pēc
sava ieskata atlikt lietu apspriešanu, kuras celtas priekšā pilnai
sapulcei.)

Pieņemts. 64. pants.
(Lai pilnas sapulces būtu pilntiesīgas ir vajadzīgs, ka vi-

ņās piedalās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kuri reprezentē
kopā mazākais V» no pamatkapitāla. Turpretim jautājumos par
uzņēmuma paplašināšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai pa-
mazināšanu, obligāciju izlaišanu, statūtu grozīšanu un darbības
likvidēšanu ir vajadzīgs akcionāru vai viņu pilnvarnieku
skaits, kurš reprezentē mazākais pusi no pamatkapitāla.)

Pieņemts. 65. pants,
(Pilnas sapulces lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vai-

rākumu. Tikai lēmumiem par statūtu grozīšanu, par jaunu li-
niju būvi, par jaunu akciju un obligāciju kapitāla izlaišanu, par
kapitāla samazināšanu un par sabiedrības likvidāciju ir vaja-
dzīgs Va klātesošo akcionāru balsu vairākums.)

Pieņemts, 66. pants.
(Ja pilnā sapulcē ieradušies akcionāri un viņu pilnvarnieki

nereprezentē to pamatkapitāla daļu, kura vajadzīga, lai pilnu
sapuļc.L uzskatītu par pilntiesīgu (64. p.), vai ja jautājumu iz-
šķirot nedabū vajadzīgu balsu skaitu (65. p.), tad vēlākais 4
dienu laikā 53. pantā paredzētā kārtībā no jauna jāsasauc otra
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pilnā sapulce, kurai jānotiek ne agrāk par 14 dienam pec iz-
sludināšanas.

Šīsapulce uzskatāma par pilntiesīgu un viņas lēmumi par
galīgiem neraugoties uz to, kādu pamatkapitāla dalu reprezen-
tē sapulce ieradušies akcionāri un viņu pilnvarotie, par ko valde
ziņo akcionāriem sapulces sasaukšanas sludinājumā. Šinī otrā
sapulce var skatīt cauri un izšķirt tikai tos jautājumus,kuri bi-
juši uzņemti pirmās nenotikušas pilnās sapulces dienas kār-
tība, vai palikuši neizšķirti pirmā sapulcē.)

Pieņemts. 67. pants.
(Ja akcionārs nepiekrīt vairākuma lēmumam, viņam ir

tiesība pieteikt savas atsevišķas domas, par ko jāatzīmē pilnās
sapulces protokolā.

Atsevišķu domu pieteicējs var 7 dienu laikā iesniegt pie-
vienošanai protokolam savu domu plašākus paskaidrojumus.)

Pieņemts. 68. pants.
(Balsošana pilnā sapulcē notiek aizklāti, ja to vēlas kaut

viens balsstiesīgs akcionārs. Aizklāti balsojot notiek valdes,
revizijas komisijas un likvidācijas komisijas locekļu vēlēšanas
un tāpat izšķirami jautājumi par viņu saukšanu pie atbildības
un atstādināšanas no amata.)

Pieņemts. 69. pants.
(Pilnās sapulces lēmumi ir saistoši visiem akcionāriem, kā

klātesošiem, tā ari iztrūkstošiem.)
Pieņemts. 70. pants.
(Par lietām, kuras apspriež un izšķir pilna sapulce, jāved

sīks protokols. _ Lēmumus ierakstot protokolā jāatzīmē, ar
kādu balsu vairākumu lēmumi pieņemti un kādas atsevišķas
domas pieteiktas. Protokolus ved persona, kuru no akcionāru
vai citu personu vidus uzaicina priekšsēdētājs; bet priekšsēdē-
tājs atbild par to, ka protokols saskan ar izteiktām domām un
lēmumiem.

Protokola pareizību apstiprina ar saviem parakstiem sa-pulces priekšsēdētājs, protokolists un vismaz 3 no sapulces da-
lībniekiem. Protokola un atsevišķo domu, kā ari visu citu viņu
pielikumu, valdes apstiprināti noraksti izdodami katram akcio-nāram uz viņa velēšanos.)

Pieņemts, Nākošās nodaļas virsraksts.
(Sabiedrības pārskati, revizijas komisija, peļņas izdalī-

šana un dividendu izmaksa.)
Pieņemts. 71. pants.
(Sabiedrības darbības gads skaitās no 1. janvāra līdz 31.

decembrim.)
Pieņemts. 72. pants.
(Par katru notecejušo gadu sabiedrības valde iesniedz

pilnas sapulces caurlūkošanai un apstiprināšanai pārskatu par
sabiedrības operācijām un bilanci kopā ar revizijas komisijas
rakstisku atsauksmi. Minētie gada pārskats un bilance jādara
pieejami akcionāriem vismaz septiņas dienas pirms pilnas sa-
pulces, pieturoties pie 54. p. norādītās kārtības.)

Pieņemts. 73. pants,
(Pārskatā jāuzrāda sekošas galvenās ziņas: pamata, re-

zerves un rīcības kapitāli, kā ari obligāciju procentu izmaksas
un deldēšanas sumas.

Vērtspapīros ieguldītie sabiedrības kapitāli jāuzrāda ne
augs_ak par viņu izpirkšanas cenām. Ja bilances sastādīšanas
diena biržas cenas ir zemākas par iepirkšanas cenām, tad šo
papīru vērtība jāuzrada pec rēķinu noslēgšanas dienā izsludi-
nāta biržas kursa.

Tālāk jāuzrāda vispārēji ieņēmumi un izdevumi par pār-
skata laiku, izdevumu rēķins par sabiedrības personāla atal-
gošanu un citiem pārvaldes izdevumiem; rēķins par sabiedrības
parādiem valstij, citam personām un sabiedrībām, kā ari par
pedejo parādiem sabiedrībai; peļņas un zaudējumu rēķins; rē-
ķins par sabiedrības skaidro mantu un viņai piederošiem krā-
jumiem, ka ari skaidras peļņas rēķins un projekts par tās sa-
dalīšanu.)

Pieņemts. 74. pants.
(Gada pārskata un bilances pārbaudīšanai pilnā sapulcē

ievel gadu iepriekš revizijas komisiju vismaz triju akcionāru
sastāva, no kuriem ne mazāk kā Va jābūt Latvijas pilsoņiem.
Revizijas komisijas locekļi nedrīkst ietilpt valdē, nedz ari ie-
ņemt kādus citus amatus, kurus piešķir pilna sapulce vai sabie-
drības valde. Akcionāriem, kuri reprezentē Ve no kapitāla, kā-
du sastāda pilna sapulce ieradušies akcionāri vai viņu pilnvar-
nieki, ir tiesība ievelēt vienu revizijas komisijas locekli, pie kam
šie akcionāri vairs nepiedalās pārējo revizijas komisijas lo-
cekļu velēšanas._ Bijušos valdes locekļus un direktorus-rīko-
tajus nevar ievelēt revizijas komisijā divu gadu laikā pēc viņu
izstāšanas. Revizijas komisijai ir tiesība ar pilnas sapulces at-
ļauju pieaicināt pie_ savas darbības Jietpratējus. Revizijas ko-misija stājas ne velak ka vienu mēnesi pirms pilnas sapulces
dienas pie kases un kapitāla pārbaudīšanas un revidē grāmatas,

rēķinus _un dokumentus.kas attiecas uz gada pārskatu un bi-
lanci, ka ari revidē vispār sabiedrības darbību. Pēc gada pār-
skata un bilances pārbaudīšanas revizijas komisija iesniedz, sa-
vu atzinumu valdei, kura to līdz ar saviem paskaidrojumiem
un revizijas komisijas piezīmēm liek priekšā pilnas sapulces
galīgai pārbaudīšanai un pieņemšanai. Revizijas komisija var
apskatīt un revidēt visu sabiedrības mantu uz vietām un pār-
baudīt pārskata gada padarītos darbus, kā ari taisītos izde-
vumus. Valdes pienākums ir visādi pabalstīt un nākt pretim
revizijas komisijai. Revizijas komisija pārbauda ari budžeta
un darbības plānu nākamam gadam, pēc kam valde stāda tos
priekša līdz ar komisijas atzinumu akcionāru pilnai sapulcei. Re-
vizijas komisijai ir tiesība pieprasīt, lai valde sasauc akcionāru
pilnu sapulci (51. p.). Revizijas komisijai jāved protokoli par
savam sedetn, pie kam tur jāieved visi spriedumi un atsevišķas
domas, kādas izteikuši atsevišķi revizijas komisijas locekļi. Mi-
nētos protokolus, tāpat ari revizijt.s komisijas ziņojumus un
slēdzienus valde stāda priekša ar saviem paskaidrojumiem nā-
košai pilnai sapulcei.

Revizijas komisija pati ievēl no sava vidus priekšsēdē-
taju. Viņa taisa lēmumus"par balsu vairākumu, klātesot vismaz
3 locekļiem. Revizijas komisijas locekļi var saņemt kā atalgo-
jumu noteiktu algu, kuru nosaka akcionāru pilna sapulce, vai
ari procentus no skaidras peļņas.)

Pieņemts. 75. pants,
(Pilnās_ sapulces apstiprinātie pārskats un bilance jāizslu-

dina saskaņa ar likumu par pārskatu izsludināšanu un jāiesniedz
Satiksmes un Finansu ministrijām katrai divos eksemplāros.)

Pieņemts. 76. pants.
(Kad gada pārskaju akcionāru pilnā sapulce ir apstiprinā-jusi, tad no gada tīras peļņas mazākais 2% jāieskaita re-

zerves kapitālam un atlikums, ja tas nepārsniedz 6% no faktiski
uz akcijām iemaksāta kapitāla, jāizdala akcionāru dividendēs.Ja turpretim tīra peļņa butu lielāka par 6% no minētā kapitāla,
tad no pārpalikuma 10% jāpiešķir valdes locekļiem un 10% sa-
biedrības darbiniekiem, kamēr 80% jāpieskaita papildu divi-dendēm par akcijām.)

Pieņemts. 77. pants,
(Par dividendu izmaksas laiku un vietu valde izsludinalaikrakstos.)
Pieņemts. 78. pants .
(Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc pilnās sapulces valde ie-sniedz protokola norakstu satiksmes un finansu ministriem.

Ja satiksmes vai finansu ministrs kādu no pilnas sapulces lē-mumiem atzītu par pretlikumīgu, tad šo lēmumu izpildīšanaapturama un sasaucama jauna pilna sapulce atceltā lēmumaotrreizējai caurlūkošanai. Ja divu nedēļu laikā pēc tam kadvalde iesniegusi pilnas sapulces protokolu, satiksmes vai fi-nansu ministrs nekādus iebildumus nav cēlis, tad pilnās sapul-ces lēmumi uzskatāmi par likumīgiem un izpildāmiem.)
Pieņemts, Nākošās nodaļas virsraksts.
(Strīdu izšķiršana sabiedrības lietās, viņas atbildība undarbības izbeigšana.)
Pieņemts. 79. pants,
(Visus strīdus sabiedrības lietās starp akcionāriem unvaldes locekļiem, kā ari strīdus starp sabiedrību un citām bie-drībām vai privātpersonām izšķir akcionāru pilnā sapulce, jaabas puses tam piekrīt. Pretēja gadījumā tie jāizšķir vispārējā

tiesas ceļa.)
Pieņemts. 80. pants. .
(Sabiedrība atbild tikai ar savu mantu. Sakarā ar to katrs

akcionārs atbild tikai ar savu iemaksāto akciju kapitālu.)
Pieņemts. 81. pants,
(Sabiedrības pastāvēšanas laiks nav ierobežots. Par vi-ņas darbības izbeigšanu un lļkvidēšanu lemj pilna sapulce Japec sabiedrības bilances Izradītos, ka Vs no pamatkapitāla irzaudēts un akcionāri iztrūkumu nepapildina viena gada laikāskaitot no attiecīga gada pārskata apstiprināšanas dienas tadsabiedrībai ir jālikvidējas. Ja V* no pamatkapitāla ir zaudētasun akcionāru pilna sapulce nolemj kapitālu papildināt, bet kādsnoakcionariem gada laika neiemaksā proporcionāli uz viņa ak-cijām krītošo papildu daļu, tad šīs akcijas izsludināmas par iz-nicinātam, par ko sludina „Valdības Vēstnesī". Iznīcināto ak-ciju vieta izdod jaunas akcijas ar tiem pašiem numuriem, kurasvietējais maklers pārdod sabiedrības valdes uzdevumā Nosada ce a iegūtas sumas atskaita pārdošanas, sludināšanas unjaunu akciju izgatavošanas izdevumus, pieskaita sabiedrībaskapitālam uz sim akcijām pienākošos papildu maksu, bet var-būtējo pārpalikumu izsniedz iznīcināto'akciju īpašniekamJa pilna sapulce pieņēmusi lēmumu par sabiedrības dar-bības izbeigšanu, nākoša akcionāru pilnā sapulce, kura sasau-cama visdrīzākā šajos statūtos paredzētā laikā, sabiedrības lik-vidēšanu vai nu nodod valdei, vai ievēl sevišķu likvidācijas ko-misiju tada paša kartība, kāda paredzēta sabiedrības valdes

velēšanām.
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Likvidācijas komisija sastāv mazakais_ no 3 locekļiem, no
kuriem vismaz */», to starpā priekšsēdētajām jab.ut Latvijas
pilsoņiem. Komisija pārņem lietas no valdes, kura līdz ar to
ir atcelta. Likvidēšanas kārtību noteic pilna sapulce. Likvidā-
cijas kārtību un likvidācijas komisijas sēdekli apstiprina sa-
tiksmes un finansu ministri.

Likvidatori ar sludinājumiem trijos no vietas iznākušos
- „Valdības Vēstneša" numuros uzaicina kreditorus pieteikt savas

prasības 6 mēnešu laika uo pēdēja "sludinājuma, aizrādot; "ka
nepieteiktās prasības neņems vēra pie kreditoru apmierināšanas.

Sumas, kuras vajadzīgas strīdamu prasību samaksas no-
drošināšanai vai laikā nepieteiktu, bet sa'biedrļb'afžiriarrtu prasī-
bu apmierināšanai, lemakšajarriāsLatvijas banka. Katner nav ap-
miēriuātaš' vrsaš likumīgi tin laikā'pieteiktās prasības, nedrīkst
stāties pie akcion'a,ru"āpmieririāšāri.āsnb sābietirības līdzekļiem:

Par savu darbību likvidatori'sniedzākčioriarupilnai sa-
pulcei 'pārskatus 'termiņos, kurus sapuice'nosaka un bez tam
pēc likvidžieijā' s-'pa'beigš'anās vispārīgu pārskatu. Jā pec likvi-
dācijas pabeigšanas visas iemaksājamas sumas vēl nebūtu nodo-
tas pēc piederības tām personām, kurām vinas_ pienākas, tad
pilnā sapulcē nolemj, kam šīs sumas nodot glaba-š'āti .a 'lidz viņu
izmaksai'pēc' piederībasUU-ko -ar -viflarrr darīt pec noilguma
īaSka -notecējuma, ja-'īpašnieki nebūtu Jeradušies.

Likvidētās sabiedrības veikalgramatas nododamas Sa-
tiksmes ministrijas glabāšanā.) ,

. ,,, Pieņemts. 82. pants.
(Ka par likvidācijas .sakumu*^a ariļparjVinas ņob.ejgšanu,,

pievedot pjeņemtos, lēmumus, pirmā gadījuma valde, bet pē-
dējā 'likvidatori ziņo satiksmes uņ .iinansiļ,ministtiem un .izslu-
dina akcionāru un visu ieinteresēto personu zināšanai.)

Pieņemts. - 83. pants.
(Visos šinīs statūtos, neparedzētos gadījumosļ sabiedrība

padota vispārējiem likumiem un'pastāvošiem noteikumiem, kā
ari tiem likumiem tin noteikumiem, kurus vēl nākotnē varētu
izdot kā vispārējā rakstura rīkojumus, tiklab attiecībā uz akciju
sabiedrībām, kā) ari uz dzelzceļiem.)

Pieņemts.
Nobalsošanā nāk statūtu projekts vis», visumā.

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret projekta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Projekts
2. lasījumā pieņemts vienbalsīgi. 3. lasījumu, prezi-
dijs.lieķ priekšā nolikt uz 17. jūniju.Iebildumu nav?
3. lasījums'šim'likumprojektam būš 17. jūnijā-

.Nākošais. dienas kārtības. punkts,, -r .IJjLļU&J.
p ar, kr.e.di t i eni 1au.k s aimniecibas b u v-
ņ i,.e,ej,ba i... Referenti Augusts Kalniņš, Grantskalns-.
Grantskalna vietā agrarpolitikas komisijas, viedokli

ft ļ/-> augstam namam cels priekšā,agrarpolitikas komisijas
priekšsēdētājs Albērings. Vārds budžeta komisijas

^7 / referentam Augustatrl'Kalniņam.
/ Referents Aug. Kalniņš: Augstā sapulce! Uz

1920. gada 21 decembra likuma pamata .tika izsniegti
jaunsaimniekiem, nopostītiem 'un āri pastāvošiem ne-

5
riop6stitieņi vecsaimniekieni būvmateriāli par paze-
minātam cenām,;apm. .par % no takses vērtības. Bija
noteiktas normas priekš saimniecību lieluma, cik ku-
bikpēdas būvmateriāla var dabūt katrs iedzīvotājs
un šo materiālu, kā es jau aizrādīju, dabūja pār Vno
takses.cenas*.. Bez tam vēl jaunsaimniekiem un no-
postītiem 'šr'V-5 nebija tūliņ jāsamaksā, bet viņa sa-
maksa iesākās tikai pēc5gadiem. Tādākārteiznaca
tas,kā mūsu zemes apbūvēšana gandrīz bez izņemu-
rņiem pārgāja tikai už/koķu; ēku celšanu, jo saņemot
koku' rriaterlaius,par tik Ietām, cenām, kā es nupat"
minēju, bija,izdevīga.celt ēkas no kokumateriala.. Ce-
ļot ēkas no kokn.materiāla iznāca Mels-'pabalsts ekū
cēlājiem nokaists puses,'Tagad pēc dažiem gadiem,
kur tāds.'Stāvokjīsvēl . turpinājās, iznāk, ka eku cel-
šanai.'ļio koka. iziet daudz koktamateriala* tik daudz,
ka mūsu meži vairs,nebūs-spējīgi šīs vajadzības ap-
mierināt:" "Izrādās, ka 1920/21. budžeta gada ir iz-
sniegtās 9.000.000 kūb. pēdas koku materiālu.,
1921/22, budžeta.gada ,14.0.00.kub. pēdas koku matē- ,
rialu, 1922123t gadā 46,000 kub. pēdas un izgājuša
1923/24. gadā tuvu pie 40.0.00.000 kub. pēdas koku
materiālu; Tā;kā rnusu' . mežu būvkdku rtīatērlalu

? pieaugums.Jr. zem 40.000^00 kub. .pedam, tad iz-
nāk,- ka būvkoku..materiālsīzlietota jau 3 gadu pie-
augums uz priekšu. Ja mes tada pat garā'gribam

turpināt, tad varam drīzi pienākt pie ta — un tas brī-
dis nav vairs tāļu,,— ka vairs nav iespējams izsniegt
vajadzīgo daudzumu koku materiālu priekš apbūvē-
šanas, gluži vienkārši tādēļ, ka koku materiāla mušu
mežos nebūs. Lai novērstu kļūmīgo stāvokli, tad ir
radies likums par valsts kreditiem lauksaimniecības
būvniecībai, kaš mēģina novērst tās neērtības, kuras
ir radušās uz 1920. gada 21. decembra likuma pamata.
Izrādās, ka ,ēkas. būvējot no ugunsdrošiem materiā-
liem, var ietaupīt vismaz 30% no būvmateriāla, tas
butu bijis apmēram viena trešā daļa no izsniegtiem
kokiem, bet ejot tālāk un liekot ari ugunsdrošu jumtu
šādai ugunsdrošai būvei izrādās, ka koku ietaupī-
šanasprocents var tikt palielināts un izrādās,ka vi-
ņu var palielināt līdz pusei no nepieciešamo koku
daudzuma un šāds ietaupījums būtu bijis ļoti svarīgs,
jo tas-lielā mērā glābtu mūsu mežus no izskaušanas,
pateicoties ļoti stiprai apbūvēšanai. Tās ceļš liekas
būt loģisks un liekas būt pareizs. Tagadējais likums
paredz, ka vienu daļu np.tiem,'.kokiem,, kuri izietu, ja
ēkas celtu tikai no koka, kā to lieko, daļu koku va-
rētu izsniegt pašiem būvētājiem taisni pabalsta veidā,
strīpojot viņu no aizdevuma, kurš būs jāatdodtā kā
tā, lai. jautisainiiiiekltin izpostītie vārētu apbūvēties.
Tas koku daudzums, kas iztaisītu starpību starp va-
jadzīgokoku daudzumu, ja būvētu koka ēku un tāda
pat lieluma ugunsdrošu' ēku, viss tas'koku materiāls
varētu tikt pārvērsts naudā pēc mežu takses,un to
tad taisni kā pabalstu varētu izsniegt tam jaunbū-
viešam,-t. i. notiktu tas, kā jaunbūviešam vienu daļu
no aizdevuma,ko viņš'saņemtu no zemesbankās, par.
vērstu 'pabalstā!' Bet tanī pat laikā tam vajadzētu
būt pietiekoši lielam, lai ieinteresētu jauribūviešus
pāriet tieši uz ēkām no ugunsdrošiem materiāliem.
Tas būtu viens no tiem pamudinātājiem, kas veicinātu
ugunsdrošo ēku izplatīšanu. un viņu celšanu. Otrs
pamudinātājs pie ugunsdrošo ēku celšanas būtu ari
tas,'ka dabūtu no zemes bankas- lielākuaizdevumu
savu ēku celšanai un tas ir vajadzīgs tādēļ,ķ^ uguns-
drošās, ēkas iznāk, naudā rēķinot, dārgākas" ka koka
ēkas,,: Tāpēc lielākie aizdevumi būtu otrs' tāds pa-
mudinātājs, kas vairāk' piegrieztu vērību ugunsdrošo
ēku celšanai. Tad vēl trešaispamudinātājs; kas būtu
šinī likumā, ir tas, ka ugunsdrošu ēku cēlājiem tiktu
dots kredits uz ilgāku nomaksu, nekā koka ēku cē-
lājiem. Ugunsdrošo ēku cēlāji dabūtu kreditu uz 41
gadu, kamēr.koku ēku cēlāji dabūtu kreditu tikai uz
28 gadiem. Paredzēts šinī likumā ir būves fonds 100
miljonu latu apmērā. 1.00 miljonu ,latu apmērā viņš
ir paredzēta, tādēļ, ka apspriežot šo likumprojektu iz-
rādījās, ka varbūt ar šādu sumu, pietiks, kaut gan
droša paļāvība uz to, ka ar šādu sumu pietiktu, nav.
Vajadzības gadījumā varētu nākt atkal ar attiecīgu
likumu, kurš varētu šo sumu palielināt, bet pagai-
dām, gadiem 5, pēc mūsu aprēķina izrādījās* ka šī
suma -pilnīgi pietiktu, kaut nav droši, ka ar šo.sumu
pietiks. Likums paredz 100 miljonus, P'kam ir do-
māts-50 miljonus izsniegt naudas, aizdevumu veidā
un otrus 50 miljonus koku veidā. Tā kā fonds tiks
izdalīts 2 daļās — vienu pusi .no.:tā, izsniegs .tīrā nau-
dā un otru izsniegskoku materiālu veidā. Koku ma-
teriāli tiktu.; Izsniegti' pēc. tirgus cenas, kuru vērtību
nosacīs" ž.e^ķopīb'a.s.ņiinist.'rlja uil kuru ministru kabi-
nets tad apstiprinātu. Paredzēts ir no šī fonda pa-
līdzību «izsniegt jauņierīkotiemun jauniedalītiemvien-
šetās,."laūķū ;amatniekiemuh karā nopostītām saim-
niecībām,'!kā.' ari. lauku'pašvaldību nepieciešamo eku
jauncelšartaiun izlabošanai. Projekta, kurš tika ska-
tīts cauri agrārā, komisijā, bij klāt arīdzan vecsaim-
nieki, bet budžeta komisija tos nostrīpoja, ta kapro-
jektā palika tiķāi tas, ko es nupat nolasīju. Lielākais
aizdevumu:apmērs ir .noteikts sekošs: koku ekam

tļd ' JVl-ffef
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priekš 20 ha lielām saimniecībām un lielākām, aiz-
devums līdzinātos 2000 latiem. Ja celtu no kleķa —
tad 3000 latu un no pārējiem ugunsdrošiem materi-
āliem — 4000 latu. Tas būtu maksimālais aizde-
vums. Mazākām saimniecībām, kur vajadzīgas ma-
zākas ēkas, būtu mazāks aizdevums. 7. pants no-
saka, ka saimniecībām, mazākām par 20 ha, aizde-
vumu norma nedrīkst pārsniegt ēku celšanai no ko-
ka — 100, no kleķa — 150 un no pārējiem uguns-
drošiem materialem — 200 latu. Tuvākie nosacī-
jumi tiek izdoti ar ministru kabineta piekrišanu. Tur
būs tuvāki paredzēts, kā šīs normas izdalās pie at-

\ tiecīgā lieluma saimniecībām. Dzēšamā aizdevumu
daļa tiek nosacīta 8. pantā un tā līdzinās 35 % no
5. pantā minētās nepieciešamo koku materiālu vērtī-
bas, t. i. priekš koka ēkām un 70% priekš uguns-
drošām ēkām. Par parāda atlīdzināšanu es jaudrus-
ku minēju, teikdams, ka pabalsts, kurš būs izsniegts
ugunsdrošo ēku celšanai, atmaksājams 41 gadā un
koku ēku celšanai — 28 gados, Pirmos 3 gados aiz-
devums būtu par 1%, kamēr ēku cēlējs būvējas un
pēc tiem 3 gadiem, — cerams, ka viņš pa 3 gadiem
paspēs to ēku uzcelt, priekš kuras aizdevums iz-
sniegts, — pēc tam aizdevums tiktu pārvērsts ilg-
gadīgā aizdevumā, kur maksātu 4% par kapitālu un
bez tam procentus bankas uzturēšanai un dilšanas
procentu, tā kā iznāktu drusku vairāk par 4%. Tā
būtu nomaksāšanas kārtība. Lai būtu vienkāršāka
nomaksa tiem, kuri tagad ņems uz šī likuma pamata
aizdevumus un būvkokus, lai tos saskaņotu a.r tiem
aizdevumiem ,kuri jau izsniegti priekš apbūvēšanas
uz agrākā likuma pamata un pie agrākās kārtības,
tad paredzams šos aizdevumus apvienot vienā un
nomaksas kārtība būs tā, kura noteikta šai likumā.
Tas būtu bijis apmēram tas, ko šis likums grib pa-
nākt un ko viņš dod tiem, kuri ceļ ēkas ar šī kredita
palīdzību. Domājams, ka vēl izcērtot 5 gadu būv-
koku pieaugumu mūsu mežos, varēs apbūvēties tās
saimniecības, kuras vēl apbūvējušās nav un kurām
būs jāizsniedz pabalsti un koku materiāls uz šī li-
kuma pamata. Ja šo likumu neievestu, ja paliks pie
vecās kārtības, tad koku patēriņš būtu bijis gandrīz
divreiz tik liels, kā paredz šis likums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
Referents A. Albērings: Godātie deputātukungi!

' Tie principi, no kuriem ir vadījusies budžeta komi-
sija, izstrādājot šo likumu, visā visumā pieņemti ari
agarpolitikas komisijā un tādēļ runāt par šī likuma
nepieciešamību būtu lieki. Es tikai gribētu pastrīpot
to, kāpēc agrarpolitikas komisija nav pieņēmusi li-
kumu tādā veidā, kā viņu ir pieņēmusi budžeta ko-
misija. Lieta ir tā, ka līdzšinējais 1920. gada 21. de-
cembra likums ir paredzējis būvkoku izsniegšanu uz
atvieglotiem noteikumiem ne tikai kara nopostītiām
saimniecībām un jaunsaimniecībām, bet ari pastā-
vošām saimniecībām; līdz ar likumu bija dotas zi-
nāmas garantijas, ka 5 gadu laikā no šī likuma spēkā
nākšanas dienas, t. i. līdz 1926. gada janvāra sā-
kumam, uz šī likuma pamata vēl bija tiesība pastā-
vošām saimniecībām saņemt par 2/3 būvmateriālu.
Kad šo likumu pieņēma, tad Saeimas vairākums va-
dījās no tā, ka pa kara laiku, ja ari saimniecības nav
tieši _cietušas caur kara operācijām, viņas tomēr ir
nonākušas tādā stāvoklī, ka prasa ne tik vien pa-
matīgus remontus, bet dažas prasa pat pilnīgu pār-
būvi un uzcelšanu no jauna. Un tā kā vecās saim-
niecības ir nesušas lielus upurus un viņām bij vaja-
dzīgi līdzekļi, lai no jauna uzceltu savas ēkas, tad
tām gribēja nākt pretim ar likumu. Bez tam mēs
dzirdam pastāvīgi augstā namā runājot, sevišķi so-
ciālās likumdošanas komisijā un reizām ari agrarlietu
komisijā par dzīves apstākļu uzlabošanu uz laukiem,
ka ir vajadzīgi piemēroti dzīvokļi strādniekiem, ka

KrājumāSaeimas Stenoļjrafi-skaJ
birojā Rlgi, Jēkaba ielā >4 Uj

tāpēc viņi ļoti bieži bēgot uz pilsētām, ka neesot va-
jadzīgās telpas u. t. t. Saprotama lieta, ka katrs
lauksaimnieks par to tikai varētu priecāties, ja būtu
iespējams uzcelt piemērotas ēkas ari priekš gājējiem.
Bet ēku celšana iznāk dārga, ka saimniecībā jāceļ
visnepieciešamākais, bez kura nevar iztikt. Te pirm-
kārt ir vajadzīgs sadzīvot kaut kādi kopā un tālāk
ari priekškustoņiem ir vajadzīga pajumte. Pirmkārt
tāpēc jāķeraspie šo ēku celšanas, bet šo ēku uzcelša-
na iznāk ārkārtīgi dārga. Vadoties no šiem principiem
vairākums agrarlietu komisijā stāvēja par to,ka būv-
niecības fonda aizdevumi jāizlieto ne tik vien priekš
jaunsaimniekiem, kara nopostītiem un sīksaimnie-
kiem, bet atrada par nepieciešamu un ari pieņēma,
ka šis būvniecības fonds izlietojams ari pastāvošo
saimniecību būvniecībai. Tāpat tālāk bija paredzēta
vajadzība nākt pretim un veicināt ne tikai jaun-
saimniecībās, bet ari vecās saimniecībās ugunsdrošu
ēku celšanu. Sīkumus es nemotivēšu, to varēs da-
rīt pie atsevišķiem pantiem. Te kā referentam man
jāsaka, ka agrarkomisijas vairākums pieņēma 2. la-
sījumā, ka šis likums par aizdevumu izsniegšanu ir
attiecināms ne tikai uz jaunsaimniekiem un izpostī-
tiem, bet ari uz pastāvošām saimniecībām. Tomēr
beigās nevarēja panākt galīgu vienošanos par pa-
balstiem, t. i. par atlaiduma daļu, cik un vai būtu jā-
nolaiž pastāvošām saimniecībām, vai būtu jāmaksā
zināma daļa parādi. 3. lasījumā netika panākta vie-
nošanās un agrarpolitikas komisija šo likumu norai-
dīja. Tā tad agrarkomisija atzina, ka tādā veidā,kā šis
likums tagad ir pieņemts, viņš nav pieņemams, jo vai-
rākums bija par to un tā tas tika pieņemts, ka aiz-
devumi jāattiecina ari uz pastāvošām saimniecībām.
Bez šaubām, te es negribu ienest pārlabojumus no
agrarkomisijas puses, bet gan kā agrarkomisijas lo-
ceklis un deputāts ienesīšu tos pie atsevišķiem pan-
tiem, ja tiks pieņemta vispār pāreja uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Trasunam.<
Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Godātie

deputātu kungi! Mums vienmēr nākas apstāties pie -^
agrārās reformas jautājuma. Šis likums ari ir tāds,
kurš stāv visciešākā sakarā ar zemes reformas izve-
šanu mūsu zemē. Jāsaka, ka par būvniecību līdz šim
domāts ļoti maz, vismaz stipri pavirši. Būvniecības
lieta pie mums atrodas pilnīgi chaotiskā stāvoklī. Ja
tagad nāk speciels likums par būvniecību, tad no šī
viedokļa tas būtu tikai apsveicams, bet šim likumam
ir milzīgi daudz dažādu „bet„. Jāsaka, ka ar to vien,
ka tiek izstrādāts likums par būvniecību, mēs nepavi-
sam neatrisinām būvniecības jautājumu,kas pie mums
ir ļoti sāpīgs. Šis likums ari tiešām ir tāds, kurš jā-
saka, stipri mazir padomājis par praktisko dzīvi, par
praktiskām iespējamībām un galvenā kārtā par prak-
tiskam vajadzībām, kādas uzstāda mūsu zeme, mūsu
zemes reforma. Ka mūsu koki iet zudumā, ka tiek
izlietots ļoti daudz koku lauku būvniecības vajadzī-
bām, ka šīm vajadzībām varētu izlietot citus materia-
lus. tas visiem ir skaidrs un par to daudz nevajadzētu
runāt. Bet tāpat ir vairāk kā skaidrs, ka koka vietā
mušu zemnieki pagaidām neko citu nevar lietot, tāpēc
ka viņi ir pārāk nabagi_ ka viņiem trūkst vajadzīgo
līdzekļu, lai varētu celt ēkas no cita materiāla. Tāpēc
pie mums līdz šim notika tas, ka visas ēkas cēla no
koka materiāla . Laba daļa, es gribētu teikt, lielākā
daļa jaunsaimniekuKurzemē un Vidzemē jauir uzcē-
luši ēkas no koka materiāla, kuru valdiba deva ļoti
devīgi. _ Tagad tie, kas palikuši bešā, kas ēkas nav
vel uzbūvējuši,atradīsies pabērnu stāvoklī, salīdzinot
ar to, kāds stāvoklis bij līdz šim. Bet tas nav tas
galvenais. Ja šis likums vispār atrisinātu būvniecī-
bas jautājumu visā visumā, ja to daudz maz varētu
piemērot praktiskai dzīvei, praktiskām vajadzībām,
tad mēs varētu to pieņemt, jo veicināt ugunsdrošu
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ēku būvēšanu vispār ir mūsu uzdevums. Bet man
liekas, ka šis likums neatrisina šo jautājumu. Vis-
pirms jau 1. pants runā par 100.000.000 latu_ liela
fonda radīšanu. Tas jau vien norāda, ka mēs šo
jautājumu nevaram atrisināt, jo 100.000X100 latu
priekšbūvniecības ir ļoti mazasuma, lai mēs šo jau-
tājumu varētu atrisināt. Tāpēc man jāsaka, ka 1.
pantam nav nekāda praktiska nozīme, ja gribam
visas praktiskās vajadzības ievērot un ja negribam
dzīves attīstību bremzēt. Tālākie panti ir pavisam
nepieņemami. Tur ir domāts, ka tanīs apvidos, kur
koka materiāls nav, izlietos ēku būvei citu materiālu.
Jāsaka, ka pagaidām ar mežiem nemaz tik bēdīgi
nestāv, ka nevarētu koku materiālu izsniegt. Ir gan
apvidi, kur koku materiāla ņav, bet ir atkal apvidi,
kur tas ir pārpilnībā. Ja valsts uzmanīgi skatītos
un censtos visus apvidus vienlīdzīgi apgādāt, tad
varētu no tiem apvidiem, kur mežu materiāla ir pie-
tiekoši, aizsūtīt uz tiem apvidiem, kur līdz šim trūkst
un tādā kārtā mēs to lietu varētu veicināt. Bet es
gribētu uzstāties par to un pastrīpot, ka materiālo
pabalstu, kādu līdz šim saņēma lauksaimniecība, mēs
nedrīkstam noraidīt, ja mums nav citi līdzekļi, ko
vietā dot._ Šinī likumā ir 7. pants, kas paredz tās
normas, kādas tiks izsniegtas aizdevumu veidā lauk-
saimniekiem ēku celšanai. Šis pants nosaka, ka
priekš vienas zemes platības, 20 ha apmērā tiks iz-
sniegti 2.000 latu koka ēku celšanai; kleķa ēku
celšanai 3.000 latu un pārējā ugunsdrošā materiāla
4.000 latu. Budžeta komisijā zemkopības ministri-
jas pārstāvji sniedza mums datus par to, cik vaja-
dzīgs līdzekļu ,^ lai uzceltu puslīdz piemērotas ēkas
un šie dati, man jāsaka, bija pārsteidzoši. Bija tik
pārsteidzoši, ka budžeta komisija nāca pie tādas at-
ziņas, ka paredzētie aizdevumi nepavisam neatrisi-
nās šo jautājumu, ka ar šiemaizdevumiem lauksaim-
nieks nevar uzcelt sev ēkas. Dati bija tādi, ka vie-
nas dzīvojamās ēkas celšanai ir vajadzīgi 5.000 latu.
Saimniecības ēkas celšanai — 6.500 latu. Tas iz-
taisa kopa 12.000 latu. Tas ir būvei no koka ma-
teriāla. No_ kaļķa, kleķa ar cementa dakstiņu jumtu
dzīvojama eka_ izmaksā 6.000 latu, saimniecības ēka
7.000 latu. Tas tikai'divas ēkas, nerunājot nemaz
par pārejam ekam._ Kopsumā tas iztaisa 13.000 latu.
Tad vel nak mūra ēkas,_ par tām es nemaz nerunāšu,
bet ja salīdzinām šīs 2 ēkas, tad redzam, ka ir vaja-
dzīgi 12.000 latu ēku celšanai, bet paredzēti pa-
balstam tikai 2.000 latu. Sakāt, kur zemnieks va-
rēs sadabūt kopa tos 10.000 latus. Viņam nav ne
mazākas iespējas to dabūt un tādēļ runāt par uguns-
drošu eku celšanas veicināšanu ir tikai fikcija, ja
mes nedosim līdzekļus, ar ko ēkas uzcelt. Mēs it
ne ar kādu procentu, došanu nevaram ugunsdrošu
eku celšanu paveicināt, ja mēs nedodam vajadzīgos
līdzekļus, lai zemnieks ēku varētu uzcelt. Līdz šim
viss norisinājās dabiskā kārtībā — valsts devīgi
deva mežu materiālu an zemnieks ar savu spēku
no dabūtā koku materiāla šādas tādas būdiņas uz-
ce^

un daudz maz_ apmierināja savas vajadzības.
Tada kārta mesnācām mazliet pretim dzīves attīstī-
bai un pirmā sākumā prasīto meža materiālu mēs
izsniedzam. Es negribu teikt, ka tas būtu bijis pa-
visam pareizi un ka tā mums vajadzētu darīt ari
uz priekšu. Ja tagad mēs šo likumu gribam labot,
viņšmums jālabo ar daudz radikālākiem līdzekļiem,
neka te paredzets_ un jāparedz kaut kas to prasību
apmierināšanai, kādas uzstāda uz vietas, bet ar šo
likumu_ mes nevaram visas zemnieku prasības ap-
mierināt. Ar atvēlētiem 2000 latu zemnieks to māju
nevar uzcelt un pie mājas uzcelšanas praktiskā
dzīvē šie 2000 latu neko nenozīmē. Ar to mums
pie šī likuma jārēķinās. Ja mēs domājam uguns-
drošas ēkas celt, zemniekam te viss kas jāierēķina.
Ja līdz šim no koka materiāla cēla, nebij vajadzigs

ne kāds meistars, ne kādi lieli plāni. Viņš pats zi-
nāja, kā savu būdiņu uzcelt un kur. Tad viņam bija
pašam savs cirvis, pats viņš ar savu zirdziņu atveda
no meža materiālu un ar savu_ ģimeni, ar saviem
rada gabaliem savu būdiņu uzcēla. Viņa bija tāda,
ka viņa visā visumā tomēr pirmā sākumā viņu ap-
mierināja. Tāds pagaidu stāvoklis varēja būt. Bet
tagad turpretim, ja celtu no ugunsdrošiem materiā-
liem, viņam vajadzīgs meistars, pat ja celtu kļeķa
būvi, ari tad jābūt klāt meistaram, bez kura nevar
iztikt. Bet mēs zinām, ka mums to meistaru nav
pietiekoši daudz un ka viņi diezgan dārgi maksā,
kas zemniekam iznāk pārāk sālīti. Ja no zemkopī-
bas ministrijas ņemsim normas tādas, kādas aprē-
ķinājusi šī ministrija, tad koka dzīvojamā ēka iz-
maksā 3.800 latu, saimniecības ēka — 3.200 latu,
tas kopsumā būtu 7000 latu, neieskaitot pārējās, ari
nepieciešamās ēkas. Tomēr paliek vēl 5000 latu,
kurus zemnieks nevarēs sadabūt. Es nezinu, cik
viņš varētu sadabūt. (Saucieni no vietas: „Dārgs
aprēķins!") Tas ir otrais aprēķins un tas saskan ar
patiesību un pēc šī iznāk tāda naudas suma, kuru
zemnieks nekur nevar sadabūt. Visa būvēšanas
lieta stāvēs uz vietas. Ja mēs iedomājamies turī-
gākos, bez šaubām, viens otrs saimnieka dēls, kas
ir sadabūjis jaunsaimniecību, protams, ja saimnieks
viņam dos to naudu, varēs pie ēkām tikt. Bet ja nu
mēs ņemam visas tās kategorijas, kam izņemot viņa
šauro šņorīti, cita nekā nav, kam izņemot nepiecie-
šamo inventāru, cita nekā nav, tad šis likums priekš
šīm kategorjām . to lietu nevar atrisināt. Bet viņš
nevar atrisināt ari tālāk. Te ir domātas galvenam
kārtām saimniecības ar 20 ha. Bet ja mēs ņemam
vērā Latgales sādžas, kas ir tuvākā nākotnē jāsa-
dala, viensētās, lai saimnieciskā dzīve ari Latgalē
varētu attīstīties, tad ir jāsaka, ka pārsvarā ir saim-
niecības

^
kurām ir nevis 20 ha, bet gan 10 un 8 ha.

Ko nu tās dabūs? Tās dabūs pēc normas, kas iz-
taisa 100 latu uz ha; tas iztaisīs 800 latu, t. i., 40.000
rubļu priekš vienas saimniecības. Bez šaubām,
kautgan tā ir maza saimniecība, visnepieciešamā-
kās ēkas tai ir vajadzīgas tāpat, kā tai, kurai ir 20
ha. Bet ko nu varēs iztaisīt? Viens dabūs 100.000,
bet otrs dabūs tikai 40.000 rubļu. Es saku, ka viņš
varēs tikai vienu pirtiņu uztaisīt un vairāk neko.
Un stāvoklis ir tāds, ka tālāk viņš nevar attīstīties.
Ta tad ir jāsaka, ka viss šis projekts, ko te zemko-
pības ministrija ir izstrādājusi, neatrisina apbūvēša-
nas jautājumu. Ja mēs gribam ugunsdrošu ēku cel-
šanu veicināt, tad mums būtu jāiziet no tādiem ap-
rēķiniem un jādomā par tādiem līdzekļiem, kā šo
lietu attīstīt. Bet tas, kas te ir stādīts pretī, šo jau-
tājumu neatrisina. Bet man ir jāapstājas vēl pie
viena jautājuma,kurš ir ne mazāk svarīgs lauksaim-
niekiem. Līdz šim vismaz lauksaimnieki, saņemot
meža materiālu, samaksā attiecīgo daļu un par pā-
rējo neliekas ne zinis. Tagad viņiem būs uz ilgā-
kiem gadiem aizdevumi un katru gadu vajadzēs
maksāt procentus. Tas procents sastādīs tādu su-
minu, kas mazam lauksaimniekam, vai tas būtu jaun-
saimnieks vai vecsaimnieks, izliksies pārāk sālīta.
Mes bijām budžeta _ komisijā gandrīz vienprātīgi
spiesti atzīmēt, ka mes esam tādā stāvoklī, ka saim-
niecības pie tagadējiem apstākļiem nevar ēkas uz-
turēt, ka saimniecības nevar tik daudz ražot, lai
varētu uzturēt ēkas. Jāsaka, ka ar koka materiā-
liem lieta pagaidām bija ciešama, bet ja tagad ņe-
mam ugunsdrošas ēkas, tad jāsaka, ka par to aiz-
devumu, ko zemnieks saņems no zemes bankas, va-
jadzēs samaksāt tam zemniekam, kuram ir 20 de-
setīnas, 5000 rubļu gadā tikai procentes par aizde-
vumu. Tas vilksies ilgus gadus. Jāsaka, ka šis ap-
stāklis vien tik stipri ruinēs zemniekus, ka viņi sa-
vas saimniecības nevarēs pacelt. Tāds stāvoklis ir
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ļoti bēdīgs. Mums tomēr jāatzīst, ka lieta ir tāda
un tiedati, kuri tika sniegti budžeta komisijā, pil-
nīgi pārliecināja, ka tas citādi nevar būt. Redziet,
šis ir otrs moments, kas krīt svarā pie šī jautājuma
atrisināšanas. Likums tikai paredz aizdevumus un
neparedz gala rezultātus, vai tas zemnieks būs spē-
jīgs to aizdevumu galu galā atmaksāt,_ņemot vērā
ari deldēšanas procentu, kas te paredzēts. Trešais
moments. Šī likuma 8. pants paredz sekošo: „Ja
3. pantā minētās saimniecībās aizdevumi izlietoti, uz-
ceļot nepieciešamās saimniecības ēkas, pēc mini-
stru kabineta izdodamiem noteikumiem par _lauku
būvniecību, tad no izsniegtā aizdevuma dzēšami:
a) tiem, kas minētās ēkas cēluši no koka — 35%
no 5. pantā minētās nepieciešamā koku materiāla
vērtības; b) tiem, kas minētās ēkas uzcēluši no mū-
ra — 70% no 5. pantā minētām koku ēkām, nepie-
ciešamā koku materiāla vērtības." Te ir domāts
paaugstināt dzēšanas procentu priekš mūra ēkām.
Ar to ir domāts sasniegt to ideālu, kā sāks būvēt
ugunsdrošas ēkas. Man gan jāsaka, ka ar šo 8.
pantu mēs stāvokli neuzlabosim. Ne tas krīt svarā
zemniekam, ka lielāku procentu normu no izsniegtā
aizdevuma dzēš, bet tas, cik viņam būs līdzekļu ēku
celšanai. Mūsu zemnieki jau tagad ir tik gudri, ka
ļoti labi saprot bez kādu inspektoru paskaidrošanas,
ka ugunsdrošas ēkas ir daudz labākas, ka tās daudz
labāki atmaksājas u. t. t. Zemnieks ir praktisks un
viņš saprot; ka viņam būtu jāceļ ugunsdrošas ēkas,
bet viņš to nevar; nevar tāpēc, ka ja viņam jau
koka ēku celšanai nav līdzekļu, kur tad viņam rā-
sies līdzekļi ugunsdrošu ēku celšanai? Un tādēļ,
cik lielu mēs šeit dzēšamo procentu ari neatstātu,
ar to mēs ugunsdrošu ēku celšanas lietu neveicinā-
sim un šis procents nāks par labu tikai tiem, kas
jau tagad ceļ ugunsdrošas ēkas. Tagad ceļ tie, ku-
riem ir_ vai nu kādi blakus līdzekļi, vai viņiem ir
kaut kāda blakus nodarbošanās jeb tie ir turīgie
saimnieku dēli, kuri saņēmuši jaunsaimniecības. Bet
vienkāršie zemes rūķi, zemnieki, tie ugunsdrošas
ēkas nav cēluši līdz šim un ari turpmāk nevarēs
celt_ jo viņiem nebūs tā kapitāla, ar kuru šo darbu
varētu veikt. Tā tad, kā jau teicu, šis likums var
nākt par labu tikai mūsu turīgākām aprindām un
nevīstām īstam jaunsaimniekam, tam īstam Latga-
les sādženiekam, kas izies viensētās, tā kā šis li-
kums gan lauku būvniecību neveicinās. Es gribētu

? vēl atzīmēt, cik labi mēs ari necenstos domāt par to,
ka pie mums varēs attīstīties ugunsdrošo ēku būv-
niecība, pie tādiem apstākļiem un pie tāda likuma
viņa nevarēs attīstīties. Mūsu vienīgā izeja ir koki,
un man jāsaka, ka daudz prātīgāki būtu darījis zem-
kopības resors, ja viņš jau tagad tās koku materiāla
bagātības, kādas ir valstī, sadalītu vienmērīgāki
starp tiem, kas viņu pieprasa uz pastāvošā likuma
pamata. Līdz šim viņš to nav darījis, bet ir rīkojies
ta, ka tur, kur mežu materiāls ir, tika dots pat pāri
par normu, bet tur, kur viņa nebij, zemnieki būvma-
teriālu nevarēja saņemt. Tāda rīcība nav pareiza
un tapec zemkopības resoram vajadzētu gādāt par
to, lai tiem apgabaliem, kur mežu materiāla nav,
viņš tiktu piegādāts. Jāsaka, ka tas ir vienīgais
materiāls, kas var apmierināt cilvēkus, ja mēs ne-
gribam vispārīgi tā zemes reformu, kā ari mūsu
saimnieciskas dzīves attīstību bremzēt. Citu ma-
teriālu, ar kuru zemnieks varētu operēt kā ar tādu
drošu materiālu, mums pagaidām nav. Bet tālāk
krīt svarā viens apstāklis, ko par nožēlošanu ari bu-
džeta komisija nav labojusi. Viņa paredz šo deldē-
šanu un atvieglināšanu tikai tiem lauksaimniekiem,
kas uzcēluši ēkas pēc ministru kabineta izdotiem
noteikumiem par lauku būvniecību. Nu, kungi,
jāsaka, ka tā būtu ļoti ideāla lieta, kas būtu pilnīgi

apsveicama, bet mums reālāki ir jāskatās dzīvei
pretim. Cik ir to jaunsaimnieku, kas ir uzbūvējuši
ēkas pēc zemkopības ministrijas būvniecības notei-
kumiem? Ir inženieri un sevišķi instruktori, kas
brauc apkārt, stāsta, zemnieks noklausās viņos, vie-
nā otrā gadījumā ko ievēro, bet nevar ņemt nopietni,
ka viņš var ēkas būvēt pēc šiem plāniem. Es saku
pirmkārt, nav līdzekļu, lai varētu ēkas tā celt, bet
viņas ir jāceļ tā, kā tas praktiski ir iespējams un ko
lauksaimniecības apstākļi atļauj. Tā kā šis notei-
kums galu galā nāk par labu tikai tiem, kam ir lī-
dzekļi, kas atradīs plānu ne tikai zemkopības mini-
strija, bet kuriem būs ari attiecīgi inženieri, kas
plānus izstrādās un ēkas uzcels. Tur šie noteikumi
nav vajadzīgi. Bet priekš tiem, es saku, maziem
cilvēkiem, priekš kuriem mums galvenā kārtā li-
kums ir domāts, šis noteikums būs par tādu bremzi,
ka beigu beigās visas šīs tiesības, kādas varētu sa-
ņemt uz šī likuma pamata, viņi zaudēs, joviņi nevar
ēkas celt pēc šādiem noteikumiem. Beigu beigās,
ja tā domāts, tad ari jārada instruktoru tīkls, kas
brauka apkārt, pārzin un inspiciē katru jaunuzbūvē-
jamo ēku, jārada jauns ierēdņu štats. Tad mūsu
jaunsaimniecību izbūvi vajadzētu uzņemties valstij
uz sava rēķina un ar saviem līdzekļiem, tad varētu
izveidot visas mājas pēc viena šablona un plāna.
Bet mēs to nevaram. Beigu beigās nāks izšķiršanā
lieta_ kuram lauksaimniekam nu tā dzēšamā norma
jadzeš, kurš nu būs daudz maz piemērojies zemko-
pības ministrijas izdotiem noteikumiem un kurš nē.
Man liekas, ka to lietu būs ļoti grūti atrisināt, jopie
ta, ka saimniecība ir uzbūvēta, var būt lielas domu
starpības pat inženieru starpā, vai ēka ir uzbūvēta
racionāli vai nē. Tā kā šie noteikumi, man liekās,
ir vairāk kabineta darbs,' kas neskatās mūsu dzīvei
taisni acīs. Mūsu dzīve, bez šaubām, uzstāda milzī-
gas prasības, ar kurām mums jārēķinājas. Mums
jāņem vēra ari_ tas, ka mūsu meži iet zudumā, ka
mes izvedam tādu reformu, pie kuras nevaram iz-
tikt bez līdzekļiem. Ja mēs savu zaļo zeltu negri-
bamvairs lietot zemes reformas izvešanai, tad mums
tomēr jāpasaka,kur rast citus līdzekļus, ar ko to iz-
vest. Un jāsaka, ka nekas mums pretim netiek stā-
dīts. Tie 100.000.000 neko nepalīdzēs. Un jājautā,
kur mes tos pašus ņemsim. Budžeta komisija ir do-
mājusi realizēt tos kaut kādi budžeta kārtībā, bet
man šķiet, ka 100.000.000 ir tāda suma, kuru nāk-
sies_gruti izvest ari budžeta kartība. Varbūt to vēl
varētu izdarīt ar pastiprinātu mežu izmantošanu,
sedzot šo sumu ar ienākumiem no mežiem. Tomēr
jāsaka, ka ar_100.000.000 šai lietai nepietiks. Tādēļ
šis likums, kāds tas ir izstrādāts, nav pieņemams.
Talak man vēl jāapstājas pie viena momenta, kas
krīt svara taisni attiecībā uz Latgali. Atceļot līdz
šim pastāvošos likumus un izdodot jaunu, mēs no-
darām zināmu pārestību tiem, kas vēl nav ēkas uz-
būvējuši. Pie mums arvien ir tā, ka to stāvoklis,
kas ir pasteigušies, ir labāks. Bet to vēl varētu pie-
ciest, ja visi iedzīvotāji pie mums būtu nostādīti
vienlīdzīgos apstākļos. Bet mēs taču zinām, uz ku-
rieni līdz šim tika sūtīti mērnieki. Tie tika sūtīti
uz Kurzemi un Vidzemk Tur muižas bij sadalītas,
jaunsaimniekiem bij iespējams tikt pie mežu materiā-
liem un dažs labs_ jaunsaimnieks ir uzcēlis sev lep-
nas ēkas. Latgalē zemes reforma ir vēl tikai pašā
sakuma. Ja nu jus iedosiet vienam jaunsaimniekam
40.000 rubļu, ko tad viņš ar tiem varēs izdarīt?
Man liekas, ka Latgalē mēs zemes reformu pavisam
aizkavēsim un galu galā apstāsies ari sādžu sada-
līšanas lieta. Kādus likumus mēs ar neizdosim, ja
mēs nedosim cilvēkiem iespēju tikt pie ēkām, pie
materiāliem, ar kuriem būvēties, tad neko nepa-
nāksim. Ar paredzētiem 100.000.000 mēs nevarēsim

28*
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apmierināt visas vajadzības. Še mums jāņem vē-
rā tas, ka tuvākos gados mums, varbūt, tomēr
nāksies vēl lietot tos pašus kokus. Budžeta komi-
sijā no visām debatēm, kas tur notika, no paskaidro-
jumiem,kas tika doti, es neredzēju, cik daudz valsts
vinnēs, ja izsniegs aizdevumus ēku būvēšanai un
mežu materiālus pārdos citur. Bez šaubām, vienu
daļu viņa vinnēs, bet diezin cik daudz viņa nevinnēs,
jo nāks klāt tagad tās ļaunās puses, kas celsies ar
pabalstu izsniegšanu naudā un nevis natūra, ka līdz
šim bija. Ja izsniegtu pabalstu natūrā kā līdz šim,
tad tas pabalsts būtu daudz spēcīgāks bijis, nekā ja
to izsniegs naudā. Mēs zinām, ka bieži nauda aiz-
iet vējā, kā dažs labs aizdevums aizgājis vējā, bet
kad mēs izsniedzam materiālus, tad materiāli tiek
tomēr izlietoti lietišķīgāki. Man liekas, ka zemkopī-
bas resoram, ja gribēja to lietu nostādīt uz citādiem
pamatiem, tad bija jānāk ar daudz maz citādu pro-
jektu, kurš būtu vairāk piemērots mūsu dzīvei,
praktiskām dzīves prasībām. Viņam bija jāievēro
visi tie momenti, ko uzstāda vietējie iedzīvotāji, tā-
pat bij jāņem vērā tā kalkulācija, kas nāca no zem-
kopības resora puses, lai varētu zināt, ko var darīt
un ko nevar darīt. Jāsaka, ka ja šis likums ir uz-
stādīts, tad viņš nevar apmierināt vienādi visas
Latvijas iedzīvotājus. Viņš bez šaubām nebūs tik
sāpīgs priekš kurzemniekiem un vidzemniekiem,
kur tā apbūvēšanas lieta jau ir diezgan labi veikta,
bet ļoti sāpīgs šis jautājums būs priekš Latgales, kur
apbūvēšanas lieta tagad faktiski tik vēl sāk attīstī-
ties

^
Ja tomēr šis likums tiktu pieņemts, tad mana

dziļāka pārliecība ir, ka apbūvēšanas lieta, zemes
reforma un saimnieciskās dzīves attīstība pilnīgi ap-
stāsies un mēs nokļūsim tādā stāvoklī, kur būs jā-
meklē izeja, proti, jāatceļ šis likums. Mums būtu
jāizietuz ugunsdrošu ēku celšanu, bet lai šo lietu
veicinātu, tad vajaga mazliet nopietnāki ķerties pie
šī darba un jāparedz līdzekļi, ar kuriem patiešām
varētu šo lietu veicināt. Ir jāapsver reālie apstākļi
un iespējamības. Ja mēs tagad tādas garantijas da-
būt nevaram, ka pie reāliem apstākļiem varētu dot
tādus līdzekļus, ar kuriem varētu veicināt uguns-
drošu eku celšanu, tad nevar atcelt tos noteikumus,
uz_ kuru pamata līdz šim dzīve ir puslīdz regulēta,
mēs nedrīkstam liegt tos pabalstus, kādus mēs līdz
šim esam izsnieguši jaunsaimniekiem. Mums jārē-
ķinās ar to,ka mums pa lielākai daļai jāputina tas za-
ļais zelts, kas ir mūsu vienīgais līdzeklis mūsu dzīves
nokārtošanai. Mēs izvedam milzīgu reformu un
priekš tas jādod ari līdzekļi, bez līdzekļiem mēs šeit
nevaram iztikt, jo zemniekam pašam nav nekādu
kapitālu. Šis likums nedod ari reālas garantijas par
to, ka_ valsts varēs zemniekam, kas būvē sev ēkas,
dot būvmateriālus un ja mēs nevaram dot citus ma-
teriālus, mes nevaram atcelt to pabalstu veidu, kādu
hdz šim esam izsnieguši. Mēs varēsim izvest būv-
niecības lietu labvēlīgi tikai tad, ja zemkopības mi-
nistrijai bus iespēja to lietu pareizi regulēt. Tāpēc
labi butu, ja zemkopības minstrija paņemtu to liku-
mu atpakaļ, padomātu par likumā paredzētām vaja-
dzībām konkrētāki un tad mums nāktu ar konkrētā-
kiem priekšlikumiem. Darba partijas frakcija tāpēc
nevar balsot p_ar pāreju uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!

*^Esmu spiests pēc Alberinga kunga paziņojuma teikt
dažus vārdus, joAlberinga kungs patiesību apgrieza
ar kajam uz augšu. Tas, ko Alberinga kungs te
teica agrarkomisijas vārdā, tas bija patiesībā teikts
zemnieku savienības frakcijas vārdā. (Saucieni pa
kreisi: „Ka arvienu!") Ja to tā būtu viņš pazi-
ņojis, nevarētu tur ko iebilst, bet jaAlberinga kungs
uzmeties šeit par visas komisijas aizstāvi un teic
no šī katedra, ka agrarkomisija noraidījusi šo liku-

mu par būvniecības fondu 2. lasījumā aiz tiem
iemesliem, ka vecsaimnieki šinī likumā tiek apieti,
tad tas, paralamentariski runājot, nesaietas nebūt
ar patiesību. Kad pret šo likumu otrā lasījumā bal-
soja zemnieku savienības frakcijas locekļi, tad tas
tāpēc, ka viņi nebija apmierināti, jo šis projekts ve-
ciem saimniekiem nedeva vēl diezgan daudz, bet
taču Alberinga kungs nevarēs runāt, kā ari citi, kuri
balsojuši pret šo projektu otrā lasījumā, būtu bal-
sojuši aiz tiem pašiem motiviem; mazākais divi no
sociāldemokrātu frakcijas locekļiem taču nebalsoja
pret šo likumu aiz tiem pašiem iemesliem, bet gan
tāpēc, ka 2. lasījumā bij paredzēts bruņotais kredits,
pret kuru mēs vienmēr un visur esam uzstājušies.
T_a ka laikam šīs balsis Alberinga kungs gan neva-
rēs pieskaitīt par labu saviem motiviem. Mums šī
projekta apspriešanas gaitā bij novērojums, ka zem-
nieku savienība agrārā komisijā centās ar varēm
pirmām un galvenam kārtām nodrošināt veco saim-
nieku intereses. _ Alberinga kungs pat nogāja tik
tālu, ka viņš kādā no savām runām teica, — nu ko
nu par tiem sīkmaņiem, par tām mazām saimniecī-
bām, tās jau esot tikai radītas priekš tam, lai viņās
kultivētu zirgu zagļus. Saimniecības, kurām esot
tikai 10 ha zemes, tās neesot saimniecības, kurām
paredzama kāda eksistences iespējamība. Alberin-
ga kungs ar savu frakciju agrārā komisijā mēģināja
katra ziņa ar visiem spēkiem vēl plašāk paplašināt
vecsaimnieku tiesības, kādas tās ir paredzētas 1920.
gada_ 21. decembra likumā, jo šinī 21. decembra li-
kuma vecsaimniekiem zināmas privilēģijas ir pie-
šķirtas, kuras vēl spēkā pusotra gada. Alberinga
kungs mēģināja vecsaimniekiem šīs tiesības papla-
šināt ne tikai uz atlikušiem pusotra gadiem, bet pie-
līdzināt tos tiesībās jaunsaimniekiem. Ja tas neiz-
devās

^ tad ir saprotams, kāpēc zemnieku savienība
uzstājas pret šo likumu un balsoja tam pretī. Tā
tad tie motivi ir attiecināmi ne uz agrarkomisijas
vairākumu, kas balsoja 2. lasījumā pret šo likumu,
bet ir gan attiecināmi uz zemnieku savienību. (Sau-
ciens pa kreisi: „Pareizi!"). Alberinga kungs mē-
ģināja noradīt, cik viņi_ esot labvēlīgi pret lauk-
strādniekiem, jo esot mēģinājuši izdabūt cauri zinā-
mas priekšrocības tiem lauksaimniekiem, kuri ceļ
ēkas priekš laukstrādniekiem. Ari mūsu frakcija
ir vienmēr atbalstījusi tādu būvniecību. Tas ir bijis
jau Satversmes Sapulcē, tur mēs ari to atbalstījām,
bet ne tada veida, kā to mēģināja izvest cauri Albe-
ringa kungs. Viņš zem šīs firmas, it kā laukstrād-
nieku dzīvokļiem, mēģina dabūt visu ko cauri. Viņš
teica, ka bez dzīvojamām ēkām laukstrādniekiem
taču vajadzēs kādu kūtiņu, kādu klētiņu, un tas viss
atkal nak zem šīs izkārtnes. Beigu beigās būtu tie-
šam jate_ic,_ vai Alberinga kungs grib ari savu vistu
kuti uzbūvēt uz valsts rēķina, tāpēc ka tur laukstrād-
niekam bus jāievieto sava vistiņa vai kaziņa. Kad
mes prasījām un atbalstījām šādu būvniecību, bet ar
zināmam garantijām, lai priekš laukstrādniekiem
celtas ēkas netiktu izlietotas citām vajadzībām, tad
tas Alberinga kungam un viņa frakcijai nepatika,
un pilnīgi saprotams, kapec ta kontrole nebija patī-
kama.- Tapec, ka Alberinga kungs gribēja dabūt
cauri zem šīs izkārtnes iespēju apbuvēties vecsaim-
niekiem uz valsts rēķina. Tāpēc es, pārlabodams
Alberinga kunga ziņojumu, aizrādu, ka tas nebija
komisijas vārda, bet zemnieku savienības frakcijas
vārdā.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārdu ārpus kār-
tības lūdz referents Albērings. Saskaņā ar kārtības
ruļļa 57. pantu vārds Alberingam.

Referents A. Albērings: Es negribu te ielai-
sties debatēs ar agrarkomisijas locekli Ulpes kungu,
bet gribu aizrādīt, ka Ulpes kungs runāja nepatiesī-
bu. Otrā lasījumā pieņemtā likuma 3. pants skanēja
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sekosi: „No būvniecības fonda izsniedzami ilgga-
dīgi aizdevumi jaunierīkojamām, izdalāmām viensē-
tās ... un pastāvošām lauksaimniecībam." Vai te
ir iekšā „pastāvošām" vai nav? Tas tika pieņemts
2. lasījumā. Domu starpībabija par_ atvilkumiem.
Tur netika panākta vienošanās. Tāpēc ari zemnie-
ku savienībai tas nebija pieņemams un sociāldemo-
krātiem nebija pieņemams, ka ievestu tur iekša pa-
stāvošās saimniecības. Tāpēc likums tika izgāzts
cauri. Vairākums bija par to, ka vecsaimniecības
ievestu iekšā 3. panta. Un ja tas_ ir ta, tad Ulpes
kungs nav runājis patiesību. Tālākais norādījums,
it kā es esot izsacījies par sīkam saimniecībām, ka
tur būšot tikai zirgu zagļi, ari nav patiesība, ka es
esot runājis par 10 ha saimniecībām. Es biju pre-
tim, kad gāja runa par sīkām amatnieku saimniecī-
bām, pret tām bijām ne tikai mes, bet ari sociāli-
stiskā frakcija, ka šīs sīkās, mazās saimniecības no
1—2 ha, kuras pieder amatniekiem * nebūtu ieveda-
mas šinī likumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

#)
Arveds Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti

cienītie deputātu kungi! Apspriežamais likums tie-
šām nopietns, un nopietns ne tikai no lauksaimnieku-
vecsaimnieku viedokļa, kā to te sevišķi uzsvēra,
bet jo sevišķi nopietns viņš ir no mūsu agrārās re-
formas dzīvē izvešanas viedokļa. Pie šī likuma
tiešām ir jāpieiet ļoti uzmanīgi un nevar to izdarīt
tik vienkārši un tik konsekventi, kā to darīja Trasu-
na kungs, kurš nedod nekādu savu projektu, bet
vienkārši pasaka, ka šis projekts nedod lauksaim-
niekiem vajadzīgās garantijas un tāpēc nbraidāms.
Ja mēs tā pie šī jautājuma pieiesim, tad mēs nekad
izeju neradīsim, jo izeja ari tā būs grūti rodama
mūsu mazo līdzekļu un mežu materiālu trūkumu pēc.
Ja mēs nesakām, ka mums mežu materiāla ir pavi-
sam nepietiekoši visā visumā, tad tas ir pareizi tai
gadījumā, ja mēs aprēķinu taisām visas valsts mas-
štabā. Visā valsti meža materiālu krizes tiešām
nav, bet ja mēs ņemam atsevišķus rajonus, tad stā-
voklis ir pilnīgi katastrofisks un piemērām Latgalē
un ari dažos citos apgabalos viņš ir nogājis jau tik
tālu, ka būvkoku mežos vairs patiešām nav. Tādēļ,
ja ari izpildītu Trasuna kunga vēlēšanos un atstātu
spēkā 1920. gada 21. decembra likumu, tad lauk-
saimniekiem ar to nebūs līdzēts, jo viņi uz šī likuma
pamata praksē tā kā tā neko nedabūs. Ir pareizi,
ka te bija runa zemkopības ministrijā. Varētu pār-
vest uz valsts rēķina meža materiālus no mežem
bagātiem rajoniem uz mežiem nabagiem. Bet te
nespēlē lomu tikai pārvešana kā tāda. Kas tos ma-
teriālus izstrādās? Vai vajadzēs jaunsaimniekiem
noLatgales braukt uz Taurkalnes vai Ventpils rajonu,
kur mežu daudz un tos tur izstrādāt? Kā pievest
izstrādātos materiālus pie dzelzceļa? Vai eventueli
nevajadzēs no Latgales pārvest uz mežiem bagāto
rajonu ari zirgus? Vai ir tādi, kas vēlas, lai atjauno
saimniecisko būvkoku izstrādāšanu? Ja valdība
iesāks šos materiālus izmantot, tad iestāsies pazīsta-
mie mežu eksploatacijas pārvaldes laiki, kurus _mēs
gan laikam neviens negribam atjaunot. Tādējādi
jautājumu apsverot jānāk pie slēdziena, ka vienīgi

pareizi principiels slēdziens ir tas, ka 21. decembra
likums tagadējā stāvoklī nekādus atvieglinājumus
vai labumus lauksaimnieku lielai daļai vairs nevar
dot. Šis likums jau ir savu nozīmi pārdzīvojis. Vi-
ņam bija liela nozīme pārejas laikos_ bet tagad jā-
meklē pēc citas izejas. Izeja var būt tikai kredita
veidā un ugunsdrošās būvniecības veicināšanas vei-
dā kā ar attiecīgiem kreditiem, tā ar pabalstiem.
Ja mēs vēl tālāk novērtējam mūsu mežu stāvokli
attiecībā uz mežu materiālu sortimentu, tad atkal

(Slēgta pīkst. 1.1

ir jāsaka, ka jamums vēl nav sevišķas krizes resnā-
ku koku ziņā, tad tomēr ir krize taisni to zemāko
būvkoku sortimentu ziņā, kuri lauku būvniecība vis-
vairāk vajadzīgi. To mums ir daudz lielāks trū-
kums nekā eksportakoku, bet iebūvēt eksporta
kokus mūsu vienkāršās lauku būves no tautsaimnie-
ciskā viedokļa ir neracionāli. Daudz izdevīgāki ir
eksporta kokus pārdot uz ārzemēm. Tas uzlabos
mūsu tirdzniecības bilanci, padarīs to aktīvāku.
Par pārdotiem kokiem mēs saņemsim tādas sumas,
ar kuru palīdzību mēs varēsim dot ar uzviju lauk-
saimniekiem kreditus un varēsim veicināt uguns-
drošu ēku būvniecību. Tā ir vienīga izeja, kādu
mēs varam meklēt tagadējos apstākļos.

Paceļas tālāk jautājums par to, vai krediti, ku-
rus mēs varam dot, ir pietiekoši. Ir pareizi un tai-
snība Trasuna kungam, ka tas simts_ miljonu rubļu
fonds, kas caur šo likumu tiek dibināts, pēc teorē-
tiskiem aprēķiniem neiztur kritikas. Šai sumai_ va-
jadzētu būt daudz lielākai. Bet vispirms te jāpie-
zīmē, ka teorētiskie aprēķini ir tiešam ari faktiski
„teoretiski". Viņos ir ierēķināts darba spēks, ir ie-
rēķināta ari tā suma, cik maksā būvkoku pievešana
un citi līdzīgi izdevumi pie ēku celšanas. Nolauk-
saimnieku viedokļa teorētiskos aprēķinus katra ziņa
var stipri samazināt un patiesība naudas bus vaja-
dzīgs daudz mazāk, nekā tas iznāk pec lauksaim-
niecības departamenta aprēķiniem. Tas no vienas
puses, no otras puses nav jāaizmirst, ka galu gala
ne visi jaunsaimnieki savas ēkas tiešam uzbūves
šinīs 6 gados. Daudzi vairs nejūt tādutieksmi pec
lauku dzīves, kāda tā viņiem bija sava laika, kad
viņi zemi pieprasīja. Tie tagad cenšas savu zemi
iznomāt, viens otrs pat cenšas to pārdot. Tāpēc
mums nav jārēķinājasari ar to kopskaitu, kas teorē-
tiski pieņemts. Ja nu tagad aprēķinos ievedām pie-
vestos korektivus, kādus no praktiskā viedokļa va-
ram ievest, tad vajadzīgā suma nebūt neiznāk tik
liela, ka mūsu budžets to nevarētu ciest. Cik at-
ceros, ari agrārā komisijā zemes bankas priekšstā-
vis aizrādīja, ka pēc viņa domām būvniecības fonds,
drusku lielāks par agrarkomisijas paredzēto, 120
miljoni rubļu, būtu pilnīgi apmierinošs. Nav jauari
jāaizmirst, ka paredzētie 100.000.000 nav galīg_a su-
ma. Tas ir tas minimums, kuru likums garantē. Ja
vien mūsu budžets varēs atļaut kaut ko vairāk, tad
mēs ari dosim vairāk. Kas attiecas uz vecsaimnie-
ku atbalstīšanu, tad es ari principā esmu par to, ka
katrā ziņā ari vecsaimniekiem jādod aizdevumi no
šī fonda. Runa var būt tikai par dzēšamo daļu, be't
krediti kā tādi, sevišķi ugunsdrošai būvniecībai, ir
jādod. Tas' attaisnojās ir no tautsaimnieciskā, ir no
mežsaimnieciskā vedokļa, jo uz eksporta kokiem
mēs daudz ko varam ietaupīt; pārdodot tos uz ār-
zemēm, mums atliek pietiekošs atlikums. Gala slē-
dziens par šo likumu ar dažiem pārlabojumiem, ku-
rus augstais nams, es ceru, pieņems, var būt tikai
viens, ka janegribam novest mūsu laukus katastro-
fiskā stāvoklī un pie galīga būvmateriāla trūkuma,
tad likums jāizdod un 21. decembra, likums jāatceļ.
Ja nākošos gados mūsu saimnieciskā dzīve būs vai-
rāk atjaunojusies, tad mēs varēsim pavairot sumu
pāri par paredzētiem 100.000.000 rubļiem, bet pir-
majam laikam pietiks ar šo sumu, kuru jaunais
likums dod 21. decembra likuma tukšo frāžu vieta
tanīs rajonos, kur meži jau izcirsti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ir pieteikušies
vairāki runātāji.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekša sēdi slēgt
un turpināt debates pēcpusdienas sēde. Iebildumu
nav? Nākamā sēde pīkst. 5 pec pusdienas. Dienas
kārtībā turpināsies vēl neizspriesta dienas kartība.
Sēde slēgta.

55. pēc pusdienas.)
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Saturs.
1 Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 875

2. Likums par valsts kreditiem lauksaimniecības būv-
niecībai (vispārējo debatu noslēgums un 2. lasījums):

Aug. Kalniņš, referents . . 901, 903, 906, 909,
912, 915, 916, 919, 920, 922

A. Albērings, referents . . 902, 904, 906, 907,
909, 912, 915, 916, 919, 920, 922

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) . 875, 902, 904,
905, 906, 907, 911, 914, 921

A. Albērings (zemnieku savienība) . . 883, 907
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija). 887,

907, 910, 915
V. Firkss (vācu baltiešu partija) 891, 903
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . 892,

904, 914, 918
V. Rubulis (Latgales zemnieku partija). . 895, 903
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 897
A. Velkme (Latgales kristīgo zemnieku savie-

nība) 900, 916, 917
J. Trasuns (Latgales darba partija). . 904, 910,

915, 918, 920
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 905
A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija) . 911, 914
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība). . . . 917

3. Nākošā sēde 922
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-

klāta. '
Dienas kārtībā prezidija ziņojumi, tālāk turpi-

nāsies rīta sēdē pasludinātā vēl neizspriestā dienas
kārtība.

Prezidijam iesniedzis deputāts Felsbergs lūgu-
mu piešķirt viņam atvaļinājumu no 10. jūnija līdz 10.
jūlijam. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Vai
būtu kādi iebildumi pret to ? Iebildumu nav. Atva-
ļinājums skaitās par piešķirtu. Tāpat prezidijam ie-
sniedzis lūgumu piešķirt atvaļinājumu deputāts
Višņa no 10. jūnija līdz 20. jūlijam braukšanai uz
starptautisko darba konferenci. Vai būtu kādi ie-
bildumi pret šo atvaļinājumu? Prezidijs piekrīt šim
atvaļinājumam. Iebildumu nav. Atvaļinājums skai-
tās par piešķirtu.

Tālāk turpināsies debates pie lik u m a par
valsts kreditiem lauksaimniecības
būvniecība i. Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tautas
« r^vietnieki!

Ar agrārās reformas izvešanu dzīvē, ar
fonda zemju sadalīšanu un ierādīšanu jaunsaimnie-
kiem, lauku būvniecības jautājums, ēku celšana, ir
nostājusies lauku saimniecības dzīves centrā un tā-
pēc gluži dabīgi, ka šim jautājumam ir jāpiegriež se-
višķi liela vērība. Mums līdz šim ir pastāvējis un
vēl patlaban ir spēkā 1920. gada 21. decembra li-
kums par būvniecību, vai labāki sakot, likums par
koku izsniegšanu visiem tagadējiem lauku ēku cēlā-
jiem. Šim likumam ir jau diezgan liela pagātne un
tas dod mums iespēju spriest par to, cik līdzšinējā
kārtība ir nederīga un kur viņa mūsu saimniecisko
dzīvi vispārīgi noved.

Kad mēs šo jaunoprojektu par būvniecības fondu
skatījām cauri, mums no mežu departamenta tika
sniegti oficiāli dati par to, cik šajos gados, no liku-
ma izdošanas līdz šim laikam, ir izdoti būvkoki, par
kādām cenām izdoti un kādas sumas tie sastāda.
Otrkārt, mums tika sniegti vispārēja aprēķina ziņas
par to, ko varētu vēl maksāt mūsu mežiem visu to
jaunsaimnieku ēku celšana, kuri līdz šim zemes nav

saņēmuši vai nav stājušiespie ēku celšanas. No šiem
datiem mēs redzam, ka sākot ar 1920. gadu, kad li-
kums ir stājies spēkā, līdz šī gada 1. aprīlim ir iz-
sniegti _būvkoki lauku būvēm pāri par 100 miljoni
kubikpedu. Šo būvkoku vērtība, ja tiem tiktu pie-
mērotas acumirklīgās, vidējās tirgus cenas, iztaisa
pāri par IV2 miljardu Latvijas rubļu.

Tagad prasīsim, kas šo fondu un šīs lielās sumas
līdz šim izlietoja? Te nu mēs redzam, ka pirmā ka-
tegorija, t. i. tie,kuriem likums piešķir tiesības kokus
saņemt par velti, t. i. soda ekspedīciju nopostītās
saimniecības un kara invalidi, šī pirmā kategorija ir
saņēmusi 545.000 kubikpedu vērtībā pāri par 8 mil-
joniLatvijas rubļu, ja rēķina pēc tirgus cenas. Visa
šī vērtība no valsts izsniegta kā pabalsts, nekāda at-
maksa no tā valstij nebūs. Tālāk nāk otra kategori-
ja, pie kuras pieder jaunsaimnieki. Šai kategorijai
koki tikuši izsniegti sākumā, līdz 1922. gadam, par
Vs takses. Sākot no 1922. gada marta mēneša ar
jaunu likuma papildinājumu maksājamo daļu pazemi-
nāja un nu bija jāmaksā tikai 7r> no takses cenas. Ta-
gad, ja apskatām šos divus momentus atsevišķi, tad
redzam, ka pirmā laikā, kad būvējās samērā maz,
kokus ari mazāk lietoja. Nepilnu 2 gadu laikā iz-
sniegts pāri par 9 miljoni kubikpedu, pēc tirgus ce-
nām ap 141 miljons Latvijas rubļu. Valstij tie tomēr
atmaksās tikai 25 miljoni rubļu, jo viņi maksās Vno
takses cenas, bet nevis tirgus vērtības. Šī takses
cena visu laiku bijusi zem tirgus vērtības, tikai 8
rubļi par kubikpedu.

Otrā laikmetā, sākot ar 1922. gadu līdz šim lai-
kam, jaunsaimniekiem izsniegts pāri par 17 miljoni
kubikpedu. Pēc tirgus vērtības tas būtu pāri par 1
miljardu rubļu. Valstij viņi atmaksās atkal tikai lU
no takses cenas, t. i. no 8 rubļi par kubikpedu, kopā
tikai I2P/2 miljoni rubļu. Tagad nāk trešā kategori-
ja — vecsaimnieki, kuriem koki izsniegti par 2/ 3 no
takses cenas un kuri šo sumu saskaņā ar likuma no-
teikumiem ari j ir maksājuši. Tādu koku ir izsniegts
pāri par 18 miljoni kubikpedu, rēķinot pēc tirgus ce-
nas, par aprņēram 270 miljoni Latvijas rubļu. Kad
mes saskaMm šos ciparus kopā, tad mēs dabūjam
pāri par 100 miljoni kubikpedu jeb kopvērtībā pāri
par pusotra miljarda rubļiem. Tas viss ir izsniegts
priekš buvem.

Kad nu mēs prasām, cik tad ir uzbūvēts no šīm
sumām, kas no valsts izsniegtas koku veidā, tad at-
bilde ir bēdīga. Izrādās, ka jaunsaimniecībāmbūv-
niecība ir tikai sākumā un ja nemaldos, tikai vienai
ceturta! daļai no tām ir uzceltas ēkas, tad ari ne vi-
sas ir uzceltas, ir tikai viena dzīvojamā ēka, vai dzī-
vojamā ēka un kūts, kur pirmajā laikā mitināties. Vi-
sa pārējā būvniecība vēl stāv priekšā. Tāpat karā
izpostītie vēl nav atjaunojuši savas saimniecības, un,
bez šaubām, lielas prasības būs ari mūsu lauku vec-
saimniekiem. Ja tagad netiks nemaz domāts par līdz-
šinējās kārtības grozīšanu, bet gribēs uzturēt spēkā
1920. gada 21. decembra likumu un uz tiem pašiem
noteikumiem turpmāk izsniegt koku materiālu, tad,
man šķiet, mēs nonāksim pie ļoti bēdīgiem rezultā-
tiem, t. i. mēs būsim savus mežus izpostījuši. Pat
vēl vairāk. Ceļas jautājums, vai tas mežu materiāls,
kas Latvijai ir, spēs apmierināt visas prasības, ja
ēkas tiks celtas tikai no koka un ja mežu vajadzēs
ari vēl pārējām vajadzībām, kā kurināmam materiā-
lam, ceļu un tiltu būvēm u. t. t? Rodas pat jautā-
jums, vai beigu beigās pie šādas kārtības, kāda līdz
šim irieturēta un ir spēkā patlaban, mēs nepaliksim
neuzcēluši jaunsaimnieku ēkas. Mežus gan būsim
nopostījuši, bet neko nebūsim devuši eksporta jau-
tājuma nokārtošanai un mūsu maksāšanas bilances
uzlabošanai. Tāpēc gluži dabīgi, ka zemkopības re-
sors nācis ar projektu Saeimā lai grozītu līdz šim
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pastāvošo kārtību. Tikai par nožēlošanu tas pro-
jekts, kāds izstrādāts no zemkopības resora un kāds
še iesniegts, nevar jautājumu izšķirt un nevar mušu
būvniecības lietu nokārtot. Vispirms zemkopības
resors aprēķina mūsu jaunsaimniecību skaitu apm.
uz 100.000. Šo programu domāja apmierināt ar 60
miljoni latu, no tiem 30 miljoni izsniedzami butu nau-
dā un 30 miljoni koku materiālos. Pieejot šiem jau-
tājumiem tuvāk, kā agrarpolitikas, ta ari budžeta ko-
misija nāca pie slēdziena, ka šis fonds ir pārak ne-
pietiekošs un ar to nevar apmierināt pat visas jaun-
saimnieku vajadzības, nerunājJDtnemaz par vecsaim-
niekiem un pašvaldības iestādēm, _ kuram ir savas
prasības uz koku materiāliem. Izrādījās, ka james
gribētu pieturēties pie tām normām, kuras uzstādī-
tas no paša mežu departamenta_koku materiālu iz-
sniegšanai un nepavisam neievērotu pabalstus un
aizdevumus, kādi tagad tiek izsniegti līdz 75.000
rubļi uz vienu saimniecību, tad tomēr fonds ir jā-
palielina pāri par 250.000 latu. Ja turpretim ietu vēl
tālāk un apstātos pie tas programas, projekta,_ kadu
uzstādījusi budžeta komisija, tad gala rezultāta fon-
dam būs jābūt lielākam vēl par 300.000 latu, t. i.
lielākam.par 15 miljardi Latvijas rubļu. Šisprojekts
paredz ne visai lielus aizdevumus. Tiem jaunsaim-
niekiem, kuri uz 20 ha būvētu ēkas, tad paredz pec
zemkopības ministrijas aprēķina tikai 2000 latu, t. i.
100.000Latvijas rubļu. Ja ieskatāmies šinī jautāju-
mā, tad redzam, ka tagad izsniedzamais koku mate-
riāls, pēc zemkopības, ministrijas aprēķina, visām
saimniecības ēkām iztaisa pāri par 100_ latu. Daļa
no šīs sumas viņam, protams, jāsamaksā, tomēr ne
tūliņ; viņš to dabū uz kredita. Bez tam viņš saņem
vēl aizdevumu apmēram 75.000 rubļu. Ta tad varētu
katrā ziņā teikt, ka šāds jaunsaimnieks saņem pāri
par 100.000 Latvijas rubļu _ kaut ari daļa_ no šīs su-
mas viņam būs jāsamaksā gan tikai velak. Acu-
mirkli viņam naudas nevajaga. Budžeta komisija še
ir paredzējusi tikai 100.000 rubļu, ta tad drusku ma-
zāku sumu. Bet ja nu šīs sumas ņemtu un pareizi-
nātu uz visu saimniecību skaitu, tad mes tuvotos
atkal tam ciparam, kuru es minēju. Tas butu tada
gadījumā, ja ēkas celtu no koku materiāla vien. Tur-
pretim, ja nu tiek sasniegts tas, uz ko ir izgājusi ko-
misija, tad, kā jau aizrādīju, mūra vai kleķa ekam
sumas vajadzīgas daudz lielākas. To budžeta ko-
misija ari paredzēja, ka tādā gadījuma sumam jabut
lielākām. Budžeta komisija gribēja dubultot sumu
no 2000 latiem uz 4000_ latiem, ja eka domāta no ķie-
ģeļiem. Ja turpretim eka domāta no mūra vai kleķa,
tad paredzēta vidējā suma — 3000 latu. _ Ta tad ir
neapšaubāmi, ka operējot kaut ari vispārējos vilcie-
nos tikai ar tiem skaitļiem, kas mums tagad pie ro-
kas, kuras mums varēja sniegt zemkopības resors un
tām lielām sumām, kādas ir paredzejusi _ budžeta ko-
misija, mēs redzam, ka valstij butu jagada nevis
60.000.000, bet apmēram 300.000.000 latu, lai
veiktu šo būvniecības programu. Pie tik lie-
las sumas ievešanas šinī fonda pietrūka du-
šasari viskarstākiem šī fonda aizstāvjiem, jo atzina,
ka runāt par tik lieliem naudas līdzekļiem mes acu-
mirkli nevaram. Tāpēc tika atrasta, vidēja izeja un
apstājās pie 100 miljoni latu un domāja, ka tuvākiem
6 gadiem šī suma būs pietiekoša. Manturpretim
šķiet,ka tā šo jautājumunokārtot nav iespējams,kur
tagad mēs vēl nemaz nezinām, cik saimniecību mums
būs, kam ēkas jāceļ, cik un kādas ēkas jāceļ. Cik
īsti līdzekļu katru gadu bus vajadzīgs, par to tagad
nebūtu lietderīgi runāt, bet atstāt cietu noteiktu fon-
du 100 miljoni latu mēs nevaram. _Jaatstaj šis jau-
tājums vēl atklāts. Mums ir vienkārši ļapasaka, ka
līdzšinējā kārtība koku izsniegšana mus neapmie-
rina jo tas ved uz mūsu mežu galīgu izpostīšanu un
līdzšinējais likums līdz ar to ir jāatzīst par dzīvei ne-

derīgu. Šis likums ietilpina sevī ari tādas katego-
rijas, kurām pabalstu nav vajadzīgs, kurj var kokus
paši samaksāt pēc takses cenām un tapec tādi butu
izslēdzami no likuma. Vispārīgi, koka eku_vieta bu-
tu vairāk jāveicina ugunsdroša materiāla ēkas. Lai
tas tiktu sasniegts, tad nevar noteikt cietusfondus,
bet kredits jāizsniedz budžeta kartība. Būvniecī-
bas jautājums, man liekas, ir tik liela ļaužu skaita
jautājums, ka neviena Saeimas frakcija, neari Sa-
eima tagadējā sastāvā, ne ari nākoša sastāva, ne-
varēs paiet garam šim jautājumam vienaldzīgu Vi-
sas frakcijas būs spiestas rēķināties ar šo jautājumu
un censties jaunsaimniekuinteresesapmierinat. Tā-
pēc tagad runāt par cietu fondu nebūtu vieta. Valsts
gādās līdzekļus arvienu tanīs apmēros, cik vien val-
stij būs pa spēkam. Var but tādi apstākļi ka, teik-
sim, pagājušā gadā, kad lauksaimniekiem bija jācieš
no nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem ražas ie-
vākšanas ziņā. Tad ari būvniecība neies uz priekšu
tik lielos apmēros un to varēs apmierināt armaza-
kām sumām. Citos gados, kad būvniecība bus spē-
cīgāka, valsts varēs paredzēt lielākas sumas un va-
jadzības apmierināt. Tāpēc man šķiet, ka šī fonda
ideja būtu atraidāma un vienkārši butu sakāms, ka
krediti lauku būvniecībai izsniedzami budžeta kar-
tībā. Otrkārt, tas ir vēlams tāpēc, ka šeit ne vien-
reiz vien ir nācies runāt un aizrādīt ari finansu mi-
nistrim Ringoldam Kalningam, ka ar šiem fondiem
tiek ievesti bruņoti krediti un šie bruņotie krediti
stājas ceļā jau tagad pie budžeta jautājuma izšķirša-
nas. Ja nu šie fondinak arvien lielāka skaita un ja
piespiedīs Saeimu rēķināties ar tiem, tad man_ jā-
saka, ka ar laiku Saeimai, parlamentam butu neērta
saimniecisko jautājumu_ nokārtošana. Tālab es iz-
teiktos pret fonda dibināšanu un likšu priekša ievest
vienkāršu vispārēju kredita kartību.

Ja mēs tagad pieejam tuvāk pie jaunā likumpro-
jekta un prasām, kādas laucinieku kategorijas viņš
grib apmierināt, tad redzam, ka patlaban jau lielas
domstarpības izcēlušās par vecsaimniekiem. Bu-
džeta komisija, jautājumu apspriežot, sava vairā-
kumā nāca pie tā slēdziena, ka vecsaimnieka grunt-
nieki, nebūtu ietilpināmi uz priekšu šai fonda un ka
viņiem projektā paredzētie krediti nebūtu dodami.
Kādi bija motivi priekš tam? Motivi gluži vien-
kārši. Krediti, kas tiks izsniegti no šī fonda jaun-
saimniekiem, tiks izsniegti uz ārkārtīgi izdevīgiem
noteikumiem. Par tiem būs jāmaksā pirmos trīs ga-
dos tikai 1% bankas izdevumu un pec tam tie tiks
pārvērsti 4% ķīlu zīmēs ar to noteikumu, ka viņas
dzēšamas, ja ēkas ceļ no koka, 28 gados, jaēkas ceļ
no mūra vai ķieģeļiem — 41 gada. Izrēķinot, kas tas
būs par procentu kopa ar dzēšanas nomaksam, iz-
nāk, ka par visu minēto laiku bus jāmaksā tikai 6, 5
un 5,5% %. Ar šādu procentu 28 un 41 gadu laika
tiek dzēsts viss šis aizdevuma kapitāls.

Otrkārt, mēs zinām, ka visi tie, u% kuriem šis
likums attieksies, visi tie dabūs zināmu dzēšamo da-
ļu, resp. pabalstu no šī aizdevuma. Pabalsta lie-
lums, kā mēs to redzam no rnusu budžeta komisijas
iesniegtā projekta, ir: ja ceļ ēkas no koka — 35%,
ja no ugunsdrošiem materiāliem — 70% apmēra no
vajadzīgo koku vērtības. Nu es prasīšu, vai butu
pareizi, ja ari šādus aizdevumus un pabalstus vec-
saimniekiem valsts izsniegtu? _ Protams, ja. mums
būtu tāds stāvoklis, ka mes varētu apmierināt visus
jaunsaimniekus, visus kara nopostītos, ar vardu sa-
kot, visus tos, kam piešķirta zeme, vai kas šāda vai
tādā kārtā cietuši un jatad valstij vel paliktos brīvi
līdzekļi, tad mums nebūtu daudz ko iebilst pret to,
ka ari vecsaimnieki dabūtu kokus un.aizdevumus no
šī fonda. Stāvoklis tomēr tāds nav. _ Mes skaidri
zinām, ka tie naudas līdzekļi, kurus mes varam dot,
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ir pārak šauri priekš pašiem jaunsaimniekiem, lai vi-
ņu būves prasības apmierinātu. Pie tādiem apstā-
kļiem nostādīt blakus jaunsaimniekus, kuriem bieži
nav pat vajadzīgainventara, nav vajadzīgo darba rī-
ku, lai zemi apstrādātu, un nav ari ēku, nostādīt vi-
miem blakus tādus vecsaimniekus, kuriem ir iekop-

- tas saimniecības un vajadzīgie darba rīki, kā ari daļa
no ekam, ja ne visas ēkas, būtu pilnīgi nepareizi un
netaisni. Tapec aiz tiem motiviem, ka tas nav pa
soekiem valsts līdzekļiem, vecsaimnieku kategorija
butu no šī fonda izslēdzama un uz viņiem tās privilē-
ģijas, kas še ir domātas jaunsaimniekiem un izpostī-
tiem, nebūtu attiecināmas. Šim. uzskatam ari pie-
kritusi budžeta komisija un no šī projekta, kas aug-
stam namam priekša celts, vecsaimnieki ir izslēgti.

Tagad pieiesim pie otras kategorijas — pie amat-
niekiem, un prasīsim, vai uz amatniekiem būtu at-
tiecināms šis fonds? Ari šinī ziņā valda lielas dom-
starpības. Viena daļa no Saeimas deputātiem ir tais
ieskatos, ka amatnieku saimniecības, sevišķi ja vi-
ņas ir pilsētu un miestu apkārtnē, vai ari dzelzceļu
staciju tuvuma, ka tai gadījumā viņas nenes lauk-
saimniecisku raksturu un viņas nebūtu apmierināmas
ar koku materiāliem un naudas līdzekļiem no šī
fonda. Ar citiem vārdiem tās būtu izslēdzamas no
fonda un viņam aizdevumi nebūtu dodami. Varot
runāt tikai par tam lauku amatnieku saimniecībām,
kuras ir talak no lielieņi centriem, kur apmeties
viens otrs amatnieks, vai cits kāds vaļenieks, kuram
galvena nodarbošanās nav viņa amats, bet kuri topiekopj ka blakus peļņas avotu. Patiesībā tie nav ne-
kādi amatnieki,_ bet ir laukstrādnieki, darba spēks
tam saimniecībām, kuram tāds vajadzīgs.

Es šinī ziņā esmu citos ieskatos un domāju, ka
amatnieku izslēgšana no_ fonda nepareiza. Ja jau
mes vispārīgi gribam rnusu saimniecisko dzīvi at-
jaunot, gribam viņu spēcināt un stiprināt, tad mēs
varam piegriezt _ vērību tikai lauksaimnieciska rak-
stura saimniecībam._ Mums jāpiegriež vērība ari vi-
sam tam saimniecībām, kas šīs lauksaimnieciskā rak-
stura saimniecības apkalpos un tās būs pa lielākai
daļai tas amatnieku saimniecības, kas ir tuvāk pie
dzelzceļu stacijām, pie miestiem un mazākām pilsē-
tām. Tapec šai ziņa izslēgt amatniekus ar viņu ma-
ziem zemes gabaliņiem no fonda būtu netaisni un
neekonomiski. Budžeta komisija gan ir bijusi citā-
das domas un tos amatniekus, kas nometušies pil-
sētu, miestu vai staciju tuvumā, pilnīgi no fonda iz-
slēgusi. Šo amatnieku skaits būs stipri liels. Li-
kums paredz ar kreditu apgādāt tikai lauku amat-
niekus.

Ja mēs prasām, cik liels ir kredits lauku amat-
niekiem, kuri likumprojekta ieņemti, tad redzam, ka
tie ir smieklīgi mazi. Mes zinām, ka amatnieku ga-
baliņi domāti 1—2 ha lieli. Bet ieskatoties dzīvē, ze-
mes ievadīšana, mes redzam, ka amatnieki nedabūs
2 ha, bet gan daudz mazākus gabaliņus. Mēs zi-
nām, ka Sigulda un citos miestos ierāda tikai pa 1

/ pūrvietai. Kādus'kreditus varēs dabūt uz šiem iz-
devīgiem noteļkumiem amatnieks, kuram ir viens,
divi vai trīs bērni? Likumprojekta 7. pants paredz
uz katru hektāru tikai 100 latu. Ja amatniekam būtu
viens hektārs, tad_ viņš dabūtu 100 latu resp. 5000
rubļu. Ko var iesākt pie tagadējām būvmateriālu ce-
nām ar 5000 rubļi? Taču neko. Bet ja nu amat-
niekam ieradīta tikai viena pūrvieta zemes, tad viņš
dabūs tikai 1500 rubļu. Otrkārt, prasīsim, vai viņam ir
stipri un lieli galveniek], kas varētu galvot par kre-
ditu pārejas kredītiestādes uz augstākiem procen-
tiem? Tādam lauku amatniekam galvošanu panākt
no tiem,kuriem ir nekustami īpašumi, stipri grūti. Ar
vardu sakot, šis likums amatniekiem jau tā maz dod
un ja no šī .likuma izsviedīs laukā pilsētu, miestu un

staciju tuvuma esošās amatnieku saimniecības, tad
zemes ierādīšana viņiem neko nedod, tā daļa no
agrāras reformas būs strīpota, jo tie nespēs uzcelt
ēkas un viņiem tie zemes gabaliņi būs jāpārdod, lai
tiktu vaļa_ Tapec pie likuma apskatīšanas pa pan-
tiem bus janak ar pārlabojumiem. Vispārīgi 7. pants,
kurš nosaka līdzekļu daudzumu uz katru hektāru, jā-
groza tada kārta, ka amatnieku saimniecībām no-
sakāma vidēja norma, kuru viņas var dabūt un at-
stāt tiesību zemesbankai piešķirt līdzekļus, kam vie-
na pūrvieta, mazāk, kam divas — vairāk, samērā
ar to, cik vajadzīgs. Atstāt tik mazas sumas kā
1500 rubļu uz vienu pūrvietu vai 5 tūkstoši rubļu uz
3 pūrvietām, nav nekādas nozīmes. Tas vairāk iz-
klausīsies pec izsmiekla nekā pēc pabalsta snieg-
šanas.

Tāpat visām pārējām saimniecībām, ja viņām
pieies konkrēti klat, _sevišķi, ja ņem Latgali, jāsaka,ka 7. panta paredzētie krediti nav piemēroti. Tur
100 lati uz ha paredzēti priekš koka ēkām, 150 lati
mūra ekam un 200 lati priekš pārējām ēkām. Tā-
dam saimniecībām, kuras bus dabūjušas, teiksim, no
7 līdz 10 ha zemes, viņam tie aizdevumi būs tik mazi
— 35.000—50.000 rubļu, ka ēkas par tiem uzcelt ne-
varēs. Tapec ari šeit ar_ tādiem pabalstiem nebūs
līdzēts. Te butujaizved kāds cits sadalījums un būtu
jānosaka kaut ka citādi. Varētu ņemt pa kategori-jām: pirmo līdz 5 hektāriem, otro no 5 ha līdz 15 ha
un paredzēt, varbūt, trešo kategoriju, kas sniedzas
pari _ par 15 ha. Visam tam saimniecībām varētu
fiksēt noteiktu aizdevumu sumu.

Tālāk šinī likumā ir vēl viena svarīga lieta, se-
višķi priekš Latgales, t. i. attiecībā uz tiem lauku
saimniekiem, kas izdalās viensētās. Likums paredz,
ka viņi koku materiālu dabūs, bet likumā ir ievesta
viena kondīcija. Šī kondīcija ir ta, ka no šī saimnie-ka atvilks visas tas sumas, kādas nāk uz tām ēkām,
kas jau saimniecība pastay. _ Ja mēs skatīsimies tā,
ka tiem,kas izdalās viensētas, jau savas ēkas ir, tad
viņiem nekādus pabalstus nedos. Ja turpretim uz
viņiem šo likuma kondiciju neattiecinās, tad tā lieta
butu realizeta._ Tapec pie likuma caurskatīšanas pa
pantiem butu jāiesniedz attiecīgs pārlabojums, ka uztiem Latgales sadženiekiem, kas izdalās viensētās,šopantu neattiecināta. Cerams, ka Latgales priekš-stāvji, kuriem vietējie apstākļi labāk pazīstami, ar
tādu konkrētu priekšlikumu ari nāks. Pret šolikum-
projektu tada veida, ka viņš te tiek celts priekšā, vi-
sa visumaiebildumus celt nevarētu. Vajadzētu nākt
tikai ar pārlabojumiem, kas būtu gluži dabīgi. 'Jā-
saka, ka šis likumprojekts tādā veidā, kā viņš te
stāv rnusu priekša, ir sastādīts budžeta komisijā, jo
valdības projekts nevarēja apmierināt un bij jāpār-
strādā. Jāceļ ierunas tikai pret to, ka nāk ar iebil-
dumiem pret visu šo likumprojektu. Ja ar tādiem
iebildumiem tomēr nak, tad jāsaka, ko likt šī likum-
projekta vieta. Domājams ir tikai tāds stāvoklis, ka
vai nu līdzšinējais 1920. gada 21. decembra likums ar
koku materiālu izsniegšanu un mežu izpostīšanu, kad
visi gluži dabīgiceļ ēkas no koka, vai jaunā likum-
projekta paredzēta kartība, kad normētu iespēju da-būt kokus, bet koku cenu piemērotu vairāk tirgus ce-
nai, un pamudinātu ar lielākiem kreditiem un lielā-
ku dzēšamo daļu celt mūra un nevis koka ēkas tanīsapgabalos, kur mežu nav. Bez šaubām ir naivi do-
māt, ka tas likums, kas izstrādāts budžeta komisijā,
novedis pie ta, ka visa Latvijā cels tikai mūra ēkas.
las nav reāli, jo ir apgabali, kur meži ir tuvumā,
viegli sasniedzami un kur jaunsaimnieki ar saviemspeķiem tos varēs izvest un apstrādāt. Tur turpi-
nās celt ēkas no koku materiāliem. Bet šim liku-
mam var but liela nozīme tanīs apgabalos, kur meža
materiāla nav un kur tie jāved no tālākiem apgaba-
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liem, kas sadārdzina ari būvmateriālu un kur ar tā
cenām varēs konkurēt ķieģeļu cenas. Tur cels ēkas
nomura vai no ķieģeļiem. Bet tie, kas te nāk un uz-
stājas;.vispārīgi pret likumprojektu ar iebildumiem
pec būtības, ka tas nav reāls, tiem vajadzētu norā-
dīt _to_ reālo ceļu,_pa kuru mēs varētu tikt nost no līdz-
šinējas ārkārtīgās mežu izpostīšanas un atrast citu
izeju. Man liekas, ka augstam namam nekas nebūtu
pretim, ja tāda izeja būtu. Bet par nožēlošanu agrar-
politikas komisija bija tik daudz domājusi un cilājusi
šo likumprojektu, kamēr beigās izgāzusi viņu cauri.
Budžeta komisija mēģināja tomēr izeju atrast. Var-
būt viņas projekts nav ideāls un vienā otrā vietā la-
bojams. To varētu tad izlabot un nākt ar attiecīgiem
priekšlikumiem. Kādi tad nu ir šī likumprojekta
principielo pretinieku iebildumi? Trasuna kungs
vispirms iebilda, ka aizdevumu suma ir par mazu un
ar viņu nevar neko iesākt. Viņš ņēma kalkulācijas
nozemkopības ministrijas un pierādīja, ka ar šīm su-
mam nevar strādāt. Patiešām jāsaka, ka pēc zem-
kopības ministrijas aprēķina, kur ēkas no koku ma-
teriāla izmaksā 3.800 latu, sadalot tos uz darba spē-
ku un materiāliem, aizdevumu sumas ir par mazām.
Es negribu augsto namu apgrūtināt ar sīkiem aprē-
ķiniem, bet jāsaka viens, ka zemkopības ministrijas
aprēķini ir par augstiem: te pēc tirgus cenas ierē-
ķināts viss tas, kas vajadzīgs pie ēku» celšanas. Bet
mes zinām, ka praksē tas tā nav. Mūsu lauku ap-
stākļos lietair citāda. Katrā ziņā ēku celšana iznāks
Ietāka, varbūt, pat uz pusi lētāka. Pie tādiem apstā-
kļiem nevar sacīt, ka šī suma nebūtu pieņemama.
Pagaidām mūsu līdzekļi ir par šauriem, lai nāktu
pretim ar lielākām sumām.

Otrām kārtām bija iebildums no Trasuna kunga,
attiecināts sevišķi uz Latgali, ka ja pieprasīšot zem-
kopības ministrija plānus vai kaut kādus ministru ka-
bineta noteikumus un aizdevumus izsniegšot tikai
tādiem, kas tos ievēro, tad, liela daļa no visiem tiem,
kuriem aizdevunu un pabalsti vajadzīgi, tiktu iz-
slēgta pilnīgi laukā no šī fonda. Šis jautājums ari ko-
misija izsauca stipri lielas pārrunas. Ir taisnība, ka
vispārīgi kaut kādu normu ievešana varētu jautāju-
mu sarežģīt un vienu otru būvētāju no fonda izslēgt.
Negribu teikt, ka šim aizrādījumam nebūtu nekāda
pamata. Tas ir lielā mērā dibināts. Bet sakāt, Tra-
suna kungs, ja nu valsts izsniedz tik lielas sumas ēku
celšanai, vai tad nav ari dabīgi, ka valsts prasa, lai
tiktu ievērotas viselementārākās prasības kā uguns-
drošības, tā lietderības ziņā u. t. t. It īpaši no Lat-
gales sād_žām jūs redziet, ka tur ēku celšana ir bijusi
tiešam tada, kuru vismaz no ugunsdrošības redzes
punkta nevar atzīt par pieņemamu. Tur bieži vien
jumti blakus ēkām sabūvēti kopā, tā kā degot vie-
nai, aizdegas ari otra un galu galā nodeg visa sādža.
Izsniegt aizdevumus pie šādiem apstākļiem, pie tam
vel tik lielos apmēros, ņemot vērā ēku lielo kop-
skaitu, ir ļoti grūti. Tāpēc tika domāts pat par attie-
cīga plānu pieprasīšanu. Komisija to gan noraidīja,
tomēr atzina, ka kaut kādi viselementārākie noteiku-
mi, kas butu_ jāizdod vai nu Saeimai vai ministru ka-
binetam, butu jāievēro. Visiem tiem, kas nāks
prasīt pabalstus no zemes bankas, tā pateiks:
„Te _ ir zināmi noteikumi. Ja jūs gribiet
celt eku, tad tie jums jāizpilda; ja jūs tos izpildīt
negribiet, tad nevariet baudīt tās privilēģijas, kuras
piešķir šis likums". Es negribu teikt, ka vajadzētu
uzstādīt kaut kādus sevišķi stingrus noteikumus. Bet
kaut kādi, kaut ari viselementārākie noteikumi to-
mēr ir vajadzīgi.

_ Tālāk Trasuna kungs aizrādīja uz to, ka lietde-
rīgāki būtu izsniegt pabalstus natūrā jeb graudā, jo
tad viņi nevarot aiziet zudumā. Ja turpretim iz-

sniedzot skaidrā naudā, tad šī nauda varot aiziet
neceļus un cilvēks būšot nelaimīgs kā ar to naudu,
ta ar visu savu jaunsaimniecību. Ari šis aizrādījums
nav nedibināts, bet ja jūs ņemat līdzšinējo kārtību,
tad šai ziņa ari nav nekādu izņēmumu. No 3800 la-
tiem, ko izmaksā vienas ēkas celšana, uz koku ma-
teriāla krīt tikai 850 latu, bet uz pārējo materiālu
720 lati un_ uz darba spēku 2300 lati. Tā tad ari ta-
gad grauda viņš dabū tikai: 850 latus kā koku ma-
teriālu, bet pārējai daļai valsts izsniedz aizdevumu?
līdz 75.000 rubļu. Cik nav bijuši tādi gadījumi, kur
no_ zemes bankas naudu gan saņem, bet visu to at-
stāj Rīgas kabakos._ Mājās pārbrauc ar stiprām gal-
vas sapem un parādu rakstiem kabatās, ar kuriem
neko uzsākt nevar. Tā tad no šīs nelaimes jaun-
saimnieki nav pasargāti ari tagad un pret šādām ne-
laimēm neviens likums absolūti nevar garantēt. Valsts
nevar taču dot gatavus materiālus, amatniekus u. 1.1.
un teikt, ka nu tik vajaga sastādīt kopā un māja būs
gatava. Arvienu būs jānāk pretim ar naudas līdzek-
ļiem. Te nav starpība labuma, bet tikai daudzuma
ziņā_ Līdz šim izsniegts mazāk, uz priekšu izsniegs
vairāk, tā ir tā starpība. Nav jāaizmirst, ka ari uz
priekšu visi tie, kas cels ēkas no koka, tikai vienu
daļu saņems naudā, bet pārējo daļu tāpat kā līdz šim
saņems no fonda graudā resp. koku materiālos. Tā-
pēc, ja ari nevar teikt, ka šis iebildums nebūtu dibi-
nāts, tad tomēr tas jāuzskata par tādu, kuram mēs
pāri tikt nevaram, ar kuru mums ir jārēķinājas un no
kura izsargāties ne ar kādu likumdošanu mēs ne-
varēsim.

Tālāk Trasuna kungs domā, ka jāpaliek pie līdz-
šinējās kārtības un jāierāda meži kaut ari no citām
tālākām vietām. Es domāju, ka tāds stāvoklis ir
pavisam neiespējams. Jau tagad dažos apgabalos,
kur mežu materiāli ir lieli, bet kur daudz tiek cirsts,
tiek celti iebildumi, ka tiek meži izpostīti. Dažas
pašvaldības iestādes ir jau par to runājušas, ka tas
ir nepareizi, ja visas Latvijas koku materiālu vaja-
dzjbu grib apmierināt tikai no zināma apgabala, pie-
mēram no Latgales mežiem vien. Pieņemsim tagad
tādu gadījumu, ka mums būs jāceļ ēkas tur, kur nav
mežu, kauču Daugavpils vai Rēzeknes apriņķos. Ja
koki būs jāpieved no Vidzemes, piemēram, no kādas
Puiķeles, vai no Dundagas mežiem Kurzemē, uz mi-
nētiem apgabaliem, vai tad jūs esiet izrēķinājuši, cik
tas izmaksās. Tā pārvadāšana izmaksās tik lielas
sumas, ka tās mazās saimniecības ar visu savu in-
ventāru nebūs tā koka materiāla vērtas. Tas no vie-
nas puses. Bet no otras puses mums jāzin, ka tas
nav pa spēkiem ari mūsu dzelzceļiem: mūsu dzelz-
ceļu budžets nevar to panest. Tāpēc līdzšinējā kār-
tība atmetama un tās vietā liekama cita kārtība. Un
taisni jaunais likumprojekts ir pirmais mēģinājums,
pirmais solis šai virzienā.

Lielas domstarpības, bez šaubām, ir jautājumā
parto, vai lūzums izsniedzamā koku materiāla cenu
ziņa neizsauks lielus sarežģījumus. Visiem tiem jaun-
saimniekiem, kuri pēdējos gados ir būvējušies, iz-
sniegti koku materiāli uz pavisam atvieglotiem no-
teikumiem — par 8 rubļi kubikpēdā, atlaižot pie tam
vel V. Tāpēc liela pārestība tagad būšot visiem tiem,
kuri neesot paspējuši kokus izņemt un kuri apbū-
vēšanos neesot pat vēl sākuši. Tas aizrādījums ir
v_ ieta,_ un ar to rēķinājās ari komisija un domājams
rēķināsies ari tās frakcijas, kuras vispārīgi ar jaun-
saimniekiem grib rēķināties. Lai lūzums nebūtu tik
liels un jūtams, jaunā likumā ieveda tā saukto dzē-
šamo daļu. Ja dzēšamā daļa pilnīgi nesaskan ar to
koku vērtību, kas tiek izsniegta līdz šim par velti,
tad tomēr tuvojas tai. Tāpēc tāda liela lūzuma pa-
tiesībā nemaz nav. Ja jaunsaimnieks ēku uzcels no
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koka vai mūra, viņam tiks zināms procents no ko-
ku materiāla vērtības (30% resp. 70%) dzēsts. Šī
suma no vispārējā aizdota kapitāla tiks pilnīgi no-
strīpota. Tāpēc tās domu starpības zināma mēra
tiek izlīdzinātas.

Beidzot tāpēc savu runu, es gribu aizrādīt, ka
visā visumā šim likumam, šim jaunievedumam
varētu piekrist, bet pie atsevišķiem pantiem
būs jānāk ar pārlabojumiem, kas nostādītu
lietu reālāki, vairāk pieņemamāki priekš tiem,
kas fondu lietos. Līdzšinēja kartība ir pieradī-
jusi, ka tā postot mežus, valsts saimniecisko
dzīvi var izārdīt pilnīgi, var novest pie ta. ka mes
kokus nemaz vairs nevarēsim eksportēt. Maksāša-
nas bilance tad būs Latvijai_neizdevīga un importu
mēs ne ar ko nevarēsim atspēkot. Tas var ļoti slikti
atsaukties uz mūsu valūtu, uz Latvijas finansieliem
apstākļiem vispāri, un mes varētu nonākt tik tāļu, ka
mums būtu jādomā par jaunu emisiju, par valūtas
krišanu. Tas būs smags sitiens ne tikai lauksaimnie-
kiem vien, bet visiem Latvijas iedzīvotajiem. Tā-
pēc mums ir jāizsakāspar jauno kārtību, kas viena,
otrā ziņā. varbūt, nebūs visai izdevīga, bet no vis-
pārējā valsts saimnieciskā stāvokļa pieņemamāka ne-
kā tā, kāda nastāv līdz šim.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Albērings (zemnieku savienība): Godātie de-

putātu kungi! Es neuzkavēšu jūsu uzmanību ilgi,
jo ir jaudiezgan plaši runāts un visu domas izteiktas,
tā kā es būšu īss. 1920. gada 21. decembra likums
paredz būvkoku izsniegšanu jaunsaimniekiem

^
nopo-

stītiem un dažiem citiem par Vno takses vērtības,
turpretī vecsaimniekiem paredzēts bij izsniegt par
2/ 3, pie kam bija paredzēts, ka jaunsaimnieki varēja
šo V, nomaksāt vēlāki, turpretī_ pastāvošiem vec-
saimniekiem par būvkokiem bij jānomaksā tūliņ. Pie
tam bij paredzēta vēl sevišķa kategorija, invalidi,
kuriem tika izsniegti būvkoki pavļsarn bez atlīdzī-
bas. Bez šaubām šis likums stipra mēra darīja ie-
spaidu uz mūsu mežu stāvokli. Meži tika plaša mē-
rā izcirsti, kaut gan man jāsaka, ka viņi netika cirsti
tikai ēku celšanai vien, nevis pateicoties tam, ka ir
šis likums, bet pateicoties tam, ka izveda agrārre-
formu. Vai nu mēs būtu uz šāda vai citāda likuma
pamata to izveduši, skaidrs ir tas, ka ne vecsaimnie-
ki, ne jaunsaimnieki bez ēkām iztikt nevar. Ja mes
radījām ap 100.000 jaunu saimniecību, lielākais vai-
rums no kurām būs tādas, uz kuram nav nekādu
ēku virsū, tad, bez šaubām,_ jus to būvmateriālu
pirksiet, vai tā takse ir trīskārtīgi augstāka, vakari
jāpērk torgos no spekulantiem, bet ek?»s ir jabuve.
Tāpēc nevar teikt, ka mežu izpostīšana pierakstā-
ma vienīgi 21. decembra likumam. Drīzāk tad var
teikt, ka pastiprināta mežu izciršana izsaukta no
Latvijas apstākļiem, kur bija nepieciešams eksportēt
vairāk koku materiālus, neka veļams. No otras
puses bija spiesti izdot daudz kokus jaunas agrāras
reformas izvešanai dzīvē. Tomēr galu gala nāca pie
slēdziena, ka šis likums nav piemērots un nav visai
taisnīgs, tāpēc ka ne visiem bija iespējams baudīt
tās priekšrocības, kuras piešķirtas 1920. gada 21. de-
cembrī. Saimniecībām, kurām bija pieietam! _koki,
kuras atradās tuvāki pie mežiem, tam bija iespējams
būvkokus dabūt par *U no vērtības. Valsts viņiem
it kā piemaksāja 4/5 no koku vērtības. Tāpat vec-
saimnieki, kuri atrodas tuvāki pie valsts mežiem,
kuriem bija iespējams būvkokus dabūt, ņēma un bū-
vēja savas ēkas. Viņi maksāja 2/3, vienu trešdaļu
piemaksāja valsts. Gluži pretējā stāvoklī nonāca
tās saimniecības, kuru tuvumā nebija būvkoku, kur
bija jābrauc 20, 30 verstes pēc kokiem, kur būvkoki
iznāca tik dārgi, ka varēja nepirkt no valsts mežiem,
bet pirkt no privātiem īpašniekiem par pilnu tirgus

cenu. Viņi ari apgādājas ar ķieģeļiem, plēsa akme-
ņus un cēla ēkas no ugunsdroša materiāla._ Bija liela
netaisnība, ka šis likums netika attiecināts uz vi-
siem. Bez tam netika tik daudz apbūvēts, cik va-
jadzīgs. Tāpēc radās vajadzība izdot jaunu likumu,
kurš aizpildītu šos robus. Kā es jau pirmīt referēju
par šī likuma gaitu agrārā komisijā, tad šis likums
tika radīts pastāvošā vecā likuma vieta. Tas izpil-
dītu visas tās prasības, kuras lauksaimniekiem, ka
jaunsaimniekiem, tā vecsaimniekiem bija pret valsti
attiecībā uz 1920. gada 21. decembra likumu. Ar
1920. gada 21. decembra likumubija noteikts, ka šis
likums ir spēkā priekš pastāvošam saimniecībām uz
5 gadiem un priekš jaunsaimniecībām un kara no-
postītām saimniecībām uz 10 gadiem. Tātad katrs
bija drošs, ka Satversmes Sajiulce, augstāka suve-
renā vara, toreiz izdodot zināmu likumu un nosakot
šim likumam noteiktu termiņu, dos katram saimnie-
kam iespēju izmantot ar šo likumu viņam piešķirtas
priekšrocības. Ja mēs tagad, pieņemot jaunu liku-
mu, neievērojam šī iepriekš izdota likuma nosacīju-
mu, bet to vienkārši anulējam, tad to mēs varam da-
rīt tikai tad, ja līdzšinējā likuma vieta mes radam
tādu likumu, kurš nedara ļaunu tiem saimniekiem, uz
kuriem līdzšinējais likums bija attiecināts; jo atņemt
viņiem to, ko šis likums dod un garantē uz zināmu
laiku, cik ilgi šislikums ir spēkā, ja mēs viņu tagad
atceļam, tad caur to mēs radam neuzticību pret
mūsu valsti un mūsu likumiem. Ja likums nosaka,
ka līdz 1926. gada janvāra mēnesim šiem saimnie-
kiem ir tiesība saņemt koka materiālu uz atviegli-
nātiem noteikumiem un tagad pasakām, kames šo
likumu atceļam, sakāt, kāda var rasties paļāvība uz
mūsu likumiem? Ja mes turpmakkadu likumu iz-
dosim, tad katrs centīsies pēc iespējas atrak izman-
tot viņam ar likumu dotās priekšrocības_ Un ja ie-
dzīvotāji zinātu, ka šis likums nepastāvēs noteikto
laiku, bet pēc pāris gadiem tiks atcelts, tad viņi rī-
kotos citādāki. Bez tam jāievēro, ka no pastāvošam
saimniecībām un tāpat no jaunsaimniecībām pie būv-
niecības ķērušies galvenā kārtā turīgākie. Tie, kuri
nebija tik daudz nopostīti,_kuriem nebija pirmos ga-
dos pēc kara tik daudz jārūpējas par inventāra at-
jaunošanu, par zemes uzlabošanu, par nepiecieša-
miem ēku remontiem u. t. t, tie tikai varēja ķerties
pie jaunu ēku būves. Citiem tas nebija iespējams,
tie visnirms ķērās pie nepieciešamā inventāra radī-
šanas, lai varētu apstrādāt savus laukus, cerēdami
pēc viena otra gada ķerties pie ēku uzbūves. Ja

^
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tiesības ņemtu ar šo likumu, tad te_notiek liela pāre-
stība. Man liekas, ka nekādā ziņā no likumdevējas
iestādes nav pielaižams, ka to, ko likums jau ir ga-
rantējis, ar vienu roku devis, ka to aotru roku tūlīt
atņem. Starp citu es iesāku te runāt par priekšro-
cībām, kuras vecā likumā bija paredzētas ari vec-
saimniekiem un še jaunā likumā nav paredzētas. Te
norādīja, ka tas viss esot aiz zināmas taupības, ka
mums nebūšot līdzekļu, koku materiālu u. t. t. Ka
jau norādīju,' tad neskatoties uz to, vai būvmateriāli
tiks izsniegti ar valsts palīdzību, aizdevumu vai ci-
tādā veidā, kur šie būvmateriāli būs vajadzīgi, tur
viņi tiks ņemti, lai cik dārgi tas iznāktu lauksaim-
niekiem, un lai cik grūti tos būtu dabūt. Naudu ņems
par dārgiem procentiem privātā ceļā. Tai pašā lai-
kā Bastjāņa kungs pareizi pateica, ka pa šolaiku,
kamēr likums pastāv, ir izsniegti būvkoki vairāk par
pusotra miljarda Latvijas rubļu. No šīs sumas vec-
saimnieki izlietojuši 270 miljonus, tā tad mazāk_kā
Vr, daļu. Viss cits ir gājis tikai uz jaunsaimniecībām,
pašvaldībām u. t. t. Vecsaimnieki tā tad dabūjuši ti-
kai V-. daļu. Tas atkal ir pierādījums, ka nevar but
runa, ka šī kategorija pieder pie tā, ka ja viņu uz-
ņemtu likumā, tas prasītu daudz līdzekļus un gultos
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smagi uz budžetu un vispārīgi uz valsti. Tālāk daži
runātāji norādīja, ka vecsaimnieki ir tie, kas vien-
mēr prasot. Tad man jāatgādina, ka mums ir pienā-
kums, es negribu teikt tikai pret vecsaimniekiem
vien, bet pret visiem lauksaimniekiem. Šinī gadī-
jumā mums taisni jāpieturas ari pie vecām saim-
niecībām. Kad kara laikā veda karu ar rnusu kaimi-
ņiem dēļ Latvijas atbrīvošanas, tad diezgan bija va-
jadzīgas nodevas labības, lopu, sviesta un citu pro-
duktu, kurus mums varēja dot tikai vecie saimnieki.
Tad gan mēs mācējām tos paņemt par desmitkārtīgi
lētāku cenu, kā tā bij tirgū un ne vienu reiz vien pa-
teikt, lai tikai viņi dod, valstij nav līdzekļu,kad valsts
atspirgs, tad viņa nāks tiem pretim un palīdzēs_ atkal
tiem tikt uz kājām. Un viņi to darīja nekurnēdami,
deva savus ražojumus valstij pārlabu, valsts_ uz-
būves darbam par labu. Visiem vēl labi atmiņa, ka
rudzu puds toreiz maksāja 50—60 rubļu un vairāk,
bet no saimniekiem labība tika ņemta par 6—8 rubļi
pudā. Bez šaubām, tādā ceļā lauksaimniekiem nebij
iespējams iegūt vajadzīgos līdzekļus ēku remontiem.
Neviens ari nedomāja toreiz iekrāt naudu par ražo-
tiem produktiem ēku uzlabošanai. Kas bij, to visu
deva valstij, lai tā varētu nodibināties, cerēdami, ka
valsts pēc tam nāks pretim un sniegs viņiem savu
palīdzību. Tāpēc ir dabīga prasība, ka valsts, ja
viņa to spēj un var, lai nāk pretim vecsaimniekiem
tāpat, kā visiem citiem. Es nesaku, ka vecsaimnie-
kiem tā palīdzība būtu vajadzīga vairāk kā jaunsaim-
niekiem un nopostītiem. Varbūt, te var būt runa par
zināmas daļas strīpošanu, par parāda dzēšanu, var-
būt viņiem iespējams pieņemt mazāku strīpošanas
procentu, kā citiem, bet atstāt viņus pilnīgi tā, lai
viņiem meži būtu jāpērk par pilnu vērtību, nedodot
viņiem nekādus atvieglojumus, nedodot viņiem to,ko
paredz 3. pants šinī likumā, nekādus līdzekļus ari no
būvniecības fonda, lai viņi meklē naudu, kur grib,
pēc manām domām ir netaisnība pret pastāvošiem
vecsaimniekiem. To augstam namam nevajadzētu
pabalstīt. Te tika aizrādīts, ka jaunām saimniecī-
bām esot tā lielākā vajadzība. Es piekrītu,_ ka_ tam
vajaga dabūt šos pabalstus, ka tām ir no ārkārtīgi
liela svara dabūt šos aizdevumus. Bet mums, zem-
nieku savienībai, vienādi tuvas ir visas zemniecības
šķiras. Mēs stāvam par to, lai nostiprinātu un pa-
celtu agrākā stāvoklī pastāvošās vecsaimniecības,
bet ne mazākā mērā mēs stāvam par to, lai nostip-
rinātu un radītu spēcīgas jaunsaimniecības. _ Ja nu
tagad norāda, ka pabalsti un aizdevumi gan butu va-
jadzīgi jaunsaimniekiem un nopostītiem, bet vecsaim-
niekus varētu atstāt bez tiem, tad man gan jāsaka,
ka lieta ir gandrīz vai otrāda. Es negribu teikt, ka
jaunsaimniekiem tos nevajaga, bet vēl lielākā mērā
vajaga vecsaimniekiem. Tie, kas uzstājas pret fon-
da attiecināšanu uz vecsaimniekiem, ne Vienu reizi
vien ir runājuši par sliktiem apstākļiem mūsu lauku
dzīvē, par ko jau man bija izdevība aizrādīt, ka nav
piemērotas ēkas saimniecībās, ka nav vajadzīgās kū-
tis, bet mēs zinām, ka tad, kad mēs runājām par
darba laika likumu, tad tika aizrādīts uz to kā tas ir
iekārtots ārzemēs, ka tur strādniekiem esotatse-
višķas ēkas un ka tāpat ari mums šeit vajadzētu to
ievest. Bet tas nav iespējams tagad, jo mūsu vec-
saimnieki ir tik tālu izsūkti, glābjot Latvijas valsti,
ka ar saviem spēkiem viņi nevar vairs savu dzīvi
atjaunot. Jaunsaimniekiem, kuriem ir mazāka pla-
tība, tiem tā ēku celšana ir daudz vieglāka. Tā pie-
mēram jaunsaimnieki amatnieki uzceļ ēku tikai vie-
nīgi savām personīgām vajadzībām, jo viņu darba
spēks pastāv no viņa paša un viņa ģimenes locek-
ļiem. Vecsaimniekam, kuram ir 50, 100 un vel vai-
rāk hektāru zemes platības, tam ir jātur lielāks skaits
laukstrādnieku un tiem, kā tas tika aizrādīts un ka

jūs to paši prasiet, vajadzīgas labas telpas. Ja jums
tas tagad nav izdevies izvest, tad mazākais nāka-
mībā jūs mēģināsiet to izvest, ka strādniekiem ir ie-
rādāmas atsevišķas dzīvojamas ēkas. Tad šīm saim-
niecībām nepietiks ar vienā dzīvojamo eku vien, bet
būs jāceļ 2 vai 3 ēkas, skātoties_ pec lieluma un pec
vajadzības. Tāpēc šī prasība pec pabalstiem, ja jus
gribat nākt pretim ari strādniecībai, ir izpildāma un
tad gādājiet ari, lai lauksaimnieki dabūtu vajadzīgos
līdzekļus, jo tad ari vieglāki būs nokārtojams strād-
niecības jautājums uz laukiem. Kas zīmejastieši uz
šo likumu, tad man šķi.et. ka šis likums tada veida,
kā viņš tagad likts priekšā, lauksaimniekiem nav tik
izdevīgs, kādam viņam patiesībā vajadzētu but un
kāds tas varētu būt. Viens ir skaidrs, ka šis likums
nedod to, ko deva vecais likums. Līdzšinējais likums,
jaunsaimniekiem, nerunājot par vecsaimniekiem, at-
ļāva būvkokus par Vs, pie tam tūlīt neiekasejot, bet
atstājot uz izmaksu. Tagad_ viņš saņems būvkokus
par pilnu maksu un javiņšbus no koka materiāla bū-
vējis, tad nolaidīs 35%, tas ir apmeram_/_. Tagad
viņš dabūja par Vs, bet uz priekšu, izradās, viņam
būs jāmaksā 2/3. Šis likums _ nak ari patiesība par
ļaunu pašām jaunsaimniecībām un bez šaubām at-
stāj novārtā vecsaimniecības. Kas zīmējas uz
ugunsdrošo ēku celšanu, tad man liekas_ ka ja jaun-
saimniekiem ir vajadzīgas ugunsdrošas ēkas, tad tā-
pat tās ir vajadzīgas ari vecsaimniekiem. Mums
viņiem tāpat stiprā mērā janak pretim. Ja mes ie-
vedīsim likumā vecsaimniecības,_ tad šinī ziņa tas
attiecības ari būtu pret viņiem jāpiemēro. Tas ari
tika ievērots agrarpolitikas komisija un tur noskai-
drojās, ka ir diezgan grūti no finansiela redzes stā-
vokļa izdalīt ārā šīs saimniecības no šī likuma. Ja
šis likums paredz, ka visiem amatniekiem, visam
amatnieku saimniecībām bus iespējams izsniegt būv-
materiālus vai pabalstus un es gribētu sacīt, ka šī
suma tiek koroborēta uz pašu saimniecību, uz ze-
mes vērtību, tad sakiet, ja amatniekam ir tikai viens
hektārs zemes un tam tiek piespriests un izsniegts
vairāk tūkstošu rubļu vertībaapbuvešanai būvmate-
riāls un viss tas tiek koroborēta uz zemi, vai ta bus
normāla zemes vērtība, kura bus ierakstīta zemes
grāmatās. Tās saimniecības, kuras bus saņēmušas
par tikpat lielu sumu būvmateriālus, bet kuras ir lie-
lākas saimniecības un būs koroborētas ar savu zemes
platību, viņu vērtība pie jielakas zemes platības, pie
labākiem apstākļiem iznāks Ietāka, neka amatnieku
saimniecība ar ļoti mazu zemes platību, jo uz to ir
koroborēta ne tik vien zemes vērtība, vai tie 10 latu
par hektāru, bet klāt nāk vēl ēkas, tie materiāli, kuri
izsniegti. Tāpēc par to mums agrarpolitikas komi-

. sijā tika jo sīki norādīts no zemes bankas direktora
Dzelzīša kungs, kurš teica, ja pieņemšot šādu pantu,
viņš nesaprotot un nezinot, kāda stāvoklī nonakšot
zemes banka. Patiešām, šim aizrādījumam ir japie-
krīt un jāaizrāda,ka tas stāvoklis ir tieši nenormāls.
Ievērojot visu teikto, man liekas, ka šis būvniecības
likums ir ārkārtīgi svarīgs, ka viņš ir vajadzīgs, bet
tāds, kāds viņš celts priekšā no budžeta komisijas,
viņš neapmierina ne jaunsaimniekus, ne_ amatniekus,
jo tieši viņi nevarēs pēc tā likuma redzēt,- kā viņiem
iekārtoties, tas vienmēr radīs viņiem grūtības dabūt
līdzekļus. Viņš tāpat neapmierina pastāvošas saim-
niecības, jo nedod tām nekādas tiesības, bet atņem
visas tās, tiesības, kuras bij paredzētas ar jaulīdz šim
pastāvošo likumu. So likumu izlabot gribēja Bast-
jāņa kungs, norādīdams, ka pie 7. panta vajadzēja
varbūt kategorijas pārtaisīt un varbūt paredzēt amat-
nieku saimniecības par sevi, tad visas līdz 15 ha un
tad visas en bloc pāri par 15 ha. Man liekas, ka tā
pieiet pie panta labošanas nevar. Ja visas saimniecī-
bas pāri par 15 ha dabūtu vienlīdzīgu pabalstu, tas



887 Latvijas Republikas Saeimas V. seši ja s 25. sēde 1924. gada 6. jun i j ā. 888

būtu nepareizi. Ja ir saimniecība no 15 ha, apmē-
ram 43 pūrvietām, un otrai saimniecībai ir 143 pūr-
vietas, tad prasība pēc ēkām un pabalsta būvniecības
materiāliem būs dažāda, jo saimniecība ar 43 pūrvie-
tām varēs iztikt bez lielāka pabalsta, bet saimniecība
no 140 un pat 200 pūrvietām riez algota darbaspēka
nevarēs iztikt, tai vajadzēs būves ari strādniekiem.
Pirmai saimniecībai pietiks lopiem un zirgiem ar at-
sevišķu telpu, turpretī lielai saimniecībai vajadzēs
lielākas telpas priekš zirgiem, govīm» cūkām, aitām
u. t. t., tā prasīs lielākas būves. Tā tad nevar ar
vienu mērauklu pieiet pie šīm saimniecībām. Tas tā
nekad nav bijis un nevar ari būt. Tā būtu lielākā ne-
taisnība — pateikt, ka pārāk pār 15 ha, tās ir vis-
vienalga. Tas nevar tā būt. Tad vāf vēl pateikt ari
tā, ka tie ir jau vecsaimnieki. Ja ņemtu visus, kuri
nav tik nopostīti, tad jāsaka,ka tos negribētu tā aiz-
stāvēt. Bet viņi jūt tādas pašas grūtības,kādas pār-
cieš ļaunsamnieki, pat vēl sliktāk viņiem iet. Daži
vecsaimnieki, kuri ir nopostīti, guļ vēl tagad tranše-
jās un gaida to brīdi, kad Latvijas valsts izpildīs to,
ko solīja, kad aicināja cīnīties par Latviju — dodiet
visu, kas jums ir, ejiet cīnīties par Latviju. Tāpēc
tagad ir pienākums gādāt par viņiem. Zināmas tiesī-
bas šādu gādību sagaidīt viņiem ir. Ja dažas no šīm
saimniecībām ir lielākas par 100 un vairāk pūrvie-
tām, tad nevar tās ierēķināt, vienā kategorijā un mē-
rīt ar tādu pašu mērauklu kā jaunsaimniekus. Ņe-
mot vērā, ka šis likums nevar apmierināt visus, jā-
ķeras pie likuma pārstrādāšanas. Varbūt to varētu
darīt zemkopības ministrija, kurai dotu attiecīgus
norādījumus, tāpat varbūt ari attiecīga komisija, ķe-
roties pie šī likuma pārstrādāšanas, ņemtu visus aiz-
rādījumus vērā. Var pieaicināt lietpratējus no fi-
nansu ministrijas un no zemkopības ministrijas un,
varbūt, rudens sesijā, iepriekš būvmateriāla izsnieg-
šanas, galīgā veidā pieņemt. Kā mēs stāvējām un
kā mēs jau toreiz cīnījāmies, 1921. gada 21. martā,
par būvmateriālu izsniegšanu, tāpat mēs tagad no-
teikti stāvam par to, ka ir vajadzīgs likums, kas pie-
šir būvmateriālu un pabalstus, kā vecsaimniekiem,
tā jaunsaimniekiem un izpostītiem, vispār visai lauk-
saimniecībai. Bet lai ar šo likumu netiek atņemtas
tās priekšrocības, kuras pastāvošais likums paredz
un ko augstais nams bija kādreiz solījis. Tāpēc zem-
nieku savienība, atzīstot šo likumu visā visumā kā
derīgu, bet ne tādā veidā, kā viņš ir priekšā likts,
pie nobalsošanas par pāreju uz pantu lasīšanu varēs
tikai atturēties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu irakcija): Šo-
,,. reiz es runāšu ļoti īsi. Kad mēs stājāmies pie šī li-

kuma apspriešanas, tad man gribējās dzirdēt, kādas
domas, kāds plāns ir zemkopības ministrijai. Viss
taču atkarājas no tā, kā zemkopības ministrija šo li-
kumu, vai nutā, kā _ viņš te ir, vai citādi izvedīs.
Mes šeit varām runāt, ka mums nav būvmateriālu,
vai ka mums būvmateriālu diezgan, bet uz ko šis li-
kums iziet? Viņš iziet tikai uz to, lai zemnieki sa-
ņemtu kreditu, aizdevumu. Bet kā taupīt šo mate-
riālu, ka veicināt ugunsdrošu ēku būvi, tas viss at-
karājas no zemkopības ministrijas. Zemkopības mi-
nistrija pastāv jau 5 gadus. Pie viņas atrodas ari
būvnodaļa. Vai viņa ir izstrādājusi, mazākais, kādu
plānu, eku sistēmu un_ paraugus, pēc kuriem vaja-
dzētu zemniekiem būvēt savas ēkas. Taču nav no-
slēpums tiem, kuri ir bijuši uz laukiem, ka var zem-
nieks uzbūvēt ēkas, kur viņam saimniecībā būs 5,
6, un pat 8 ēkas ka Latgalē un kur būs vajadzīgi 8
jumti, ka var viņas uzbūvēt tā, kur tikai viens jumts
bus. Varbūt viņšbus drusku lielāks nekā uz šīmma-

zam ekam, bet viņšbus daudz ekonomiskāks i mate-
riāla, i darba ziņā un vēlāk ari remontu ziņā. Var
uzbūvēt saimniecību no 5—6 ēkām un var uzbūvēt
saimniecību no 2—3 ēkām un ārzemēs ir saimniecī-
bas ari zem viena jumta. Tāpēc eš saku, ka mums
būtu ļoti interesanti zināt, vāi zemkopības ministrija
un tā būvnodaļa, kas pie zemkopības ministrijas ir,
par šiem 5 gadiem ir izstrādājusi kaut kādu saimnie-
cības ēku izbūves plānu un sistēmu, kur ēkas būtu
piemērotās mazām saimniecībām, sastāvošām no
5—10 ha, un vidus saimniecībām, sastāvošām no
20—24 ha, vai piemērotas lielākām saimniecībām.
Vai ir domāts par to, ka izbrauktu instruktori un_pa-
rādītu zemniekiem teorētiski un praktiski, kā ēkas
būvējamas, lai šādas sistēmas ēkas zemniekam mak-
sātu daudz lētāki nekā citas, kas būtu būvētas pēc
viņa paša plāna. Tad zemnieki zinās, ko darīt un te
būtu līdzekļi ietaupīti. Bez tam, kungi, otra lieta.
Mēs šeit runājam par visvisādiem līdzekļiem. Bet
vai zemkopības ministrija ir jaukaut kādus izmēģi-
nājumus izdarījusi uz vietām, kur viņa varētu parā-
dīt piemēram: šī ēka ir celta no māliem — viņa ir
sausa un izturīga; šī ēka ir celta no kaļķiem un smilts
— viņa maksā tik un tik un to ceļ tā un tā. Vai zem-
kopības ministrijai ir kāds plāns, kāda sistēma, kur
varētu parādīt, ka tādā un tādā ceļā jūs varat paši
fabricēt sev dakstiņus, tas jums neko nemaksās. Iz-
rakstiet tikai zināmu formu, smiltis jums ir pašiem
un norādījumus jūs dabūsat. Redzat, kungi, to mēs
varētu prasīt no zemkopības ministrijas un es pa-
teikšu: es neesmu laucinieks, bet es pats biju par lie-
cinieku pie saviem amata biedriem un pabrīnējos, ka
viņiem visi jumti bija klāti ar dakstiņiem. Es prasīju,
cik viņš ir maksājis un no kurienes viņš izrakstījis
dakstiņus. Viņš saka, lūdzu, iesim uz manu pirti.
Nogājāmpirtī, viņam viņa paša kalps pieved smiltis,
cements bija no Rīgas, un viņš taisīja dakstiņus. Un
viņš saka, tas maksā smiekla naudu. Šādā ziņā,
kungi, ja patiesi mēs gribam Latviju apbūvēt, vaja-
dzētu praktiski ķerties pie darba. Nevar tā pa tumsu
aizvienam strādāt un izdot likumus, vai tas likums
ir piemērots, vai viņš nav, lai tur dara pati tauta,
paši zemnieki ko viņi grib, ko viņi var un ko viņi
prot. Ja tā paliekam, tad paliekam pavisam bez va-
dītāja. Tam vadītājam praktiskā dzīvē tomēr vajaga
būt tagadējai zemkopības ministrijai. Un es ceru,
ka mēs tomēr dabūsim zināmus paskaidrojumus, jo
citādi, taisnību sakot, nav zināms, kā pie šī likuma
ķerties, kā viņu varēs vēlāk piemērot dzīvē.

Pārejot pie paša likuma, kungi, te tika izteiktas
domas, ka mēs šo likumu nevarēsim izvest dzīve.
Vieni izteica domas, ka mums vajaga tikai būvēties
no koku materiāla, tāpēc ka citādi nabadzīgākiem
zemniekiem nebūs iespējams nemaz_ būvēt. _ Otri at-
kal izteica bažas un bailes, ka ja iesāksim buvet tikai
no koku materiāliem, tad mēs izpostīs__ visus me-
žus. Mežu jau nav un ja vēl iesāks būvēties no vi-
ņiem, tad pavisam mežu nebūs. Jā, kungi, bet atļau-
jiet tad jautāt, ko tad darīt, vai nemaz nebuveties.
Ir taisnība, ka meži ir izpostīti un ir, kungi, neno-
liedzami taisnība, ko visi atzīst, ka sevišķi Latgale
meži ir izpostīti. Ir taisnība, ka 2 gadus atpakaļ me-
žus cirta tikai Latgalē un eksportēja viņus uz Rīgu.
Tagad mēs iesākam runāt, ka nu vajadzēs no Vents-
pils vest mežu materiālu uz Latgali un gandrīz mes
esam pie tā pienākuši. Bet ņemsim tādu gadījumu,
ka Latgalē visi meži ir izpostīti, ka mežu vairāk nav,
bet ko nu darīt. Vai nemaz nebūvēt? Un vai tad
nav nekādas iespējas jauno citurienes ari mežu būv-
materiālu dabūt? Taču, kungi, mēs eksportējam
mežu materiālus uz ārzemēm. Ja mes varam eks-
portēt mežu materiālus uz āzemēm, tad nevaru sa-
prast, kāpēc mēs nevaram šo pašu mežu materiālu,
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kura faktiski Latgalē nav, eksportēt uz Latgali. Es
domāju, tā lieta nāv nemaz tik bailīga un grūta. Bez
tam, mums tomēr vajaga nākt pie atziņas neskatoties
uz to, vai mums mežu materiālu pietiek vai nepie-
tiek, ka ja apbūvēties vajaga, tad vajaga. Es do-
māju, neviens neteiks, ka zemnieku var atstāt zem
klajas debess. Varbūt vasaras laika viņš vel kaut
kā varētu iztikt bez pajumta, meklēdams glābiņu no
lietus zem kokiem, bet ziemas laika nu gan viņš_ ne-
varēs iztikt bez pajumta. Tādēļ materiālus būvēša-
nai vajadzēs dot, vai nu tas būs koku materiāls vai
kāds cits. Neviens, protams, nevar_ noliegt ari _to,
ka šo materiālu vajaga taupīt. Bet ka taupīt? Būv-
materiāla, var teikt, mums ir pietiekoši daudz. Ja
ņemam mazākais vienu daļu no Vidzemes, ja ņe-
mam Latgali, tad redzam, ka tur visi lauki ir pilni
lauku akmeņiem. Tas ir materiāls,, ugunsdrošs ma-
teriāls. Bet kas vēl vajadzīgs bez šī materiāla? Va-
jadzīgi kaļķi. Pēdējā laikā, kur pa kara tin revolu-
lucijas laikiem visi kaļķu cepļi ir iznīcināti — ma-
zākais Latgalē, nezinu kā tas ir Vidzemē_un Kurzeme
— pie kaļķiem var tikt tikai ar lielām grūtībām. Bet
ar to vien ari vēl nepietiek, ka ir_ būvmateriāls un
kaļķi. Latgalieši jau bij sākuši būvēt kūtis un ari da-
žas citas ēkas, piemēram klētis no lauku akmeņiem.
Nu ceļas jautājums, kā nu būs ar dzīvojamām ēkām,
vai tās var būvēt no lauku akmeņiem, vai ne. Daži
ir mēģinājuši to darīt. Es dzirdu, ka Reinharda kungs
saka, ka to varot darīt. Es zinu, ka to var, bet ne-
zinu, vai kāds varēs dzīvot šādā ēkā. Daži _ ir mē-
ģinājuši būvēt šādas ēkas; es pats esmu redzējis ēku,
būvētu no lauku akmeņiem, bet tā no iekšpuses bij
pucēta viscaur ar ķieģeļiem un bij, protams, silta,
nebij mitra. Bet tādas ēkas, kas bij būvētas tikai no
akmeņiem, ziemas laikā bij tik aukstas un tik mitras,
ka neviens cilvēks nevarēja tajās dzīvot. Varbūt
būtu kāda iespēja, bet ja tāda būtu, tad zemkopības
ministrijas būvniecības nodaļas kungiem gan vaja-
dzētu nākt un to lietu paskaidrot, ne tikai paskaidrot,
bet ari ar piemēriem pierādīt, ka tādas ēkas tiešam
var būvēt un es esmu pārliecināts, ka zemnieki ies
tam pakaļ. Tas pats būtu sakāms_par mālu. Māla
pie mums ir diezgan un kā mēs zinām, tad ari Rumā-
nijā no tā būvē ēkas un tāpat ari Ukrainē, kur tais
ēkās ari dzīvo. Bet atkal es esmu dzirdējis, es pats
esmu ari bijis pie zemniekiem un redzējis, ka tas
mālu ēkas bija tik mitras, ka nebija iespējams viņās
nemaz dzīvot. Vai tās ir mūsu klimatam, vai nav
piemērotas, vai tādas ēkas ir atkarīgas no klimata
vien, jeb vai tās ir atkarīgas ari no uzbūvēšanas vei-
da? Šie jautājumi nav atrisināti. Mēs zinām, ka
pie zināma uzbūvēšanas veida, šīs ēkas varē_tu pa-
taisīt pietiekoši sausas un siltas. Kaļķus varētu vi-
sur dabūt, tāpat ari cementa smilts ir katrā vietā,
zemniekam pašam ir darba spēks un viņam nav va-
jadzīgas tik lielas sumas, jo visi tie materiāli ir viņam
pie rokas, bet lai viņš būtu spējīgs strādāt, tad viņam
ir vajadzīgas instrukcijas un piemēri. Es saprotu,
ka zemkopības ministrija pa šo laiku tik daudz ir iz-
devusi priekš agronomiskās palīdzības, bet labāki
būtu, ja katrā apriņķa pilēstiņā vai miestiņā nodibi-
nātos zināms centrs, kur būtu meistari, kur pat daži
architekti pa laikam izbrauktu. Zemkopības mini-
strija nav nekādu plānu šai ziņā izstrādājusi, bet to
gan katrā ziņā vajadzētu. Viņai vajadzētu ierādīt,
kur tās ēkas būtu būvējamas no kaļķiem, kāds būs
ēkas stiprums, kā varētu būvēt no kaļķiem, grants,
pieliekot klāt un drusku cementa, cik ilgi vajadzētu
to žāvēt,kad tāda ēka būs sausa u. t. t. Man jāsaka,
zemnieki taču ari nav uz galvas krituši un ja viņiem
tādu paraugu rādīs, tad viņiem nevajadzēs nekādas
lielas skolas, bet paši iemācīsies uzcelt sev uguns-
drošas ēkas. Šeit mēs varam daudz runāt un skan-

dināt par ugunsdrošām ēkām, bet man jāsaka, ka pie
šī darba izvešanas būs vajadzīgi veseli miljardi. Kas
zīmējas uz apbūvēšanas plānu, tad veselu apbūvē-
šanaspianu izstrādāt Saeimas plenārsēdes, tas nu nav
domājams. Ar šādu gatavu plānu vajadzēja nākt
zemkopības ministrijai agrarkomisija. Kas zīmējas
uz pašu likumu, tad šis likums_ atstāj uz mani tadn
iespaidu, ka viņš drīzāk domāts priekš turīgiem,
priekš spēcīgākiem zemniekiem, neka priekš tiem
vājākiem, kam palīdzība visvairāk vajadzīga. Es
nebrīnos kungi, ka turīgākie aizvien vairāk izmanto
visus pabalstus un kreditus nekā tie vājākie, tur ne-
kāds likums ari nepalīdzēs,_ bet mazākais likumam
pašam vajadzētu ieturēt zināmu liniju, ka vairāk jā-
pabalsta vājākie nekā turīgākie un spējīgākie. _ Tu-
rīgākais un spējīgākais aizvien pats atradīs ātrāk
kreditu un pabalstu, bet vājākais ne. Jo ari kas zī-
mējas uz viņa gara attīstību, tad ari te viņš vajaks
un tāpēc viņam tāpat grūtāk pabalstu atrast._ Ko mes
šinī likumprojektā redzam par šādiem vājākiem?
Par to mums runā paragrāfs 7. Šis paragrāfs pa-
redz priekš saimniecībām pāri par 20 hektāriem 2000
latu, jabūvē ēkas no koka un 4000 latu, jaugunsdro-
šas ēkas būvē. Šī suma pirmā gadījuma _r 100.000
rubļu un otrā gadījumā 200.000 rubļu. Par šādu naudu
kaut ko var būvēt, bet priekš pārejam, priekš mazā-
kām saimniecībām, kādas ir sevišķi Latgale, kur ir
daudzas saimniecības, sastāvošas no 5, 4, 6, 8, 10
u. t. t. hektāriem, tad tur paredzēts piemēram simts
latu uz hektāra, ja būvē no koka. Un tādu saimnie-
cību Latgalē ir diezgan daudz, kuras sastāv no pie-
ciem hektāriem, un tāds saimnieks dabūs gadījuma,
javiņš grib savas ēkas būvēt no koka, 25.000 rubļu.

Bet sakiet jūs paši, ko jūs variet ar 25.000 darīt.
Taču par 25.000 rubļu nav iespējams dzīvojamo eku
uz laukiem uzcelt, ar to naudu nevar pat pirtiņu sākt
būvēt. Ko var uzbūvēt par tādu naudu? It neko.
Un ko viņš darīs par to naudu? Viņš iegādāsies
sev kādu lopiņu, jebvienkārši nodzert to naudu. Ja
dod pabalstu, vajaga dot pabalstu tā, ka tas viņam
atnestu zināmu palīdzību. Ja piemēram ta saimnie-
cība būs no 10 hektāriem, kur Latgalē viņš bus jau
diezgan prāvs saimnieks, tad viņš dabūs 50.000 rubļu.
Ari ar šiem 50.000 viņš neko nevarēs izdarīt. Jā,
še varētu Iebilst pie šī likuma, kur nu ir tā garan-
tija,kā lai tādiem saimniekiem dod vairāk? Ka viņi
atmaksās aizdevumus, ko viņi dabūs? Bet ja mes
runājam par garantijām, tad mums vajaga rīkoties
citādi. Taču mums ir zemes banka — tad vajaga tik
zemes bankas kapitālus palielināt un tad katrs zem-
nieks var griezties pie zemes bankas, un cik viņam
ir tās garantijas, cik viņam ir liela tā zemes platība,
tik viņš dabūs aizdevumus. Tad mums nav vaja-
dzīgs nekāds šī likuma noteikums, tad jau viss tas
būs paredzēts zemes bankas statūtos. Ta tad šī
lieta priekš latgaliešiem nemaz nav pieņemama un
mēs nāksim ar attiecīgu pārlabojumu. Bez tam_ pa-
ragrāfā 3. itin nekas netiek runāts par jau pastāvo-
šām saimniecībām. Es jauzinu,ka pastāvošās saim-
niecības atrod savus pretiniekus, jo visi domas, pa_r
šiem lielākiem saimniekiem Kurzemē un Vidzemē,
kuri ir izbūvējušies un kuri nav vēl apmierināti pat
ar to pīrāgu, pie kāda viņi sēž, bet grib pāriet uz
tortēm — viņiem priekš katra kalpa un ģimenes va-
jaga atsevišķas ēkas uzbūvēt, kur būtu ķēķis, gu-
ļamā istaba .ēdamistaba un diezin kas vēl. Latgalē,
kungi, vienā istabā visi ir kopā — ir saimnieks, i?
kalpi ar visu ģimeni, ar bērniem, viss ir vienā istabā.
Kungi, par tādām kūkām Latgalē nevar domāt un tā-
das lietas mums ir jāatstāj. Bet Latgalē viena lieta
ir pastāvošās saimniecībās. Ja mēs šajā likumā ne-
ieliekam iekšā, ka pabalstu var dabūt ari pastāvošās
saimniecības, tad Latgalē nebūs neviena pabalsta,
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joLatgale ir tik sādžu sadalīšanas priekšvakara.
Tie, kas ir izgājuši uz viensētām, ir apbūvejušies kaut
kā; tikai viena daļa vēl nav apbūvējušies_ Visa ap-
būvēšanas sāksies tad, kad izies uz viensētām. Kad
tas notiks, tad varbūt šim likumam bus jau beigas,
jo šis pabalsts, šis fonds ir paredzēts uz 6 gadiem un
diezin, vai par 6 gadiem būs iespējams iziešanu uz
viensētām izvest cauri. Tāpēc ari šis pants nav Lat-
galē piemērojams. Še vajadzēs ievest pārlabojumu,
ka likums attiecas ari uz vecām saimniecībām. Bez
tam Bastjāņa kungs pilnīgi pareizi aizrādīja uz to,
ka latgaliešiem nebūtu piemērots 4. pants, ka jāatrē-
ķina visas tās ēkas, kuras tagad jaupastāv, pie kre-
dīta, vai pabalsta izsniegšanas. Ja iesāks Latgalē
atrēķināt, tad nebūs ko dot, jo no tālienes noskatoties
visas ēkas ir, bet no tām ēkām 2/3 sapuvušas. Ja rē-
ķinās, ka ir ,tad latgalieši nedabūs neko. Tad iznāks
galu galā, ka dabūs tikai Kurzeme un Vidzeme un
dažas jaunsaimniecībasLatgalē. Bez tam ari 8. panta
procentu samērs nav vienāds, joes tomēr nevaru iz-
prast, kāpēc priekš tiem, kuri būvēs ēkas no koka,
tikai 35% vēlāk atlaidīs, bet tiem, kuri būvēs no
ugunsdroša materiāla — 70%. Atkal iznāk tā, ka
tie,kuri turīgāki un uzbūvēs ēkas no ugunsdroša ma-
teriāla, ka tiem 70% atrēķinās, bet mazturīgākiem -
35%. Tomēr, neskatoties uz visām šī likuma nepilnī-
bām, mūsu frakcija balsos par pāriešanu uz lasīšanu
pa pantiem, jo tomēr šis likums būs labāks," nekā bi-
jušais likums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
, V. Firks (vācu baltiešu partija, runā vāciski):')

ifljoi Mani kungi!_ Kad 3X\2 gadu atpakaļ pieņēma šeit li-
kumu par būvkoku izsniegšanu, tad vienīgi es uz-

. stājos pret to un norādīju uz tām briesmām,.kādas
slēpjas šai likumā. Par nožēlošanu manu balsi ne-
ievēroja un referents Jansons no zemnieku savienī-
bas domāja manus izteicienus ar to atspēkojis, ka
nosauca manas bažas par barona fantāziju, apgalvo-
dams, ka mūsu meži ir tik bagāti, ka mēs varam bez
bažām ņemt no tiem jaunsaimniecību uzbūvei vaja-
dzīgo būvmateriālu. Mans priekšlikums, papildināt
likumu ar noteikumu, ka tas jāsaskaņo ar vispārējo
valsts mežu saimniecisko plānu, par nožēlošanu ne-
tika pieņemts.

Šodien jūs, mani kungi, tāpat kā es nožēlojat, ka
toreiz mani neuzklausīja, jo visi runātāji bez izņēmu-
ma pastrīpoja, ka mūsu mežu stāvoklis rada dibinātas
bažas un mežu departaments mums iesniedzis datus,
kas liek mums sagatavoties uz vissliktāko. Cerams,
ka šodienman būs vairāk panākumu nekā pirms 3V2
gadu, kaut gan Gailīša kungs no zemnieku savienības
dažas dienas atpakaļ mēģināja atspēkot manus argu-
mentus ar to, ka lūdza augsto namu uzklausīties
manus vārdus, jo es esot viens no tiem, kas devuši
jaunsaimniekiem padomu, būvēt mājas uz riteņiem.
Manam stāvoklim pret agrarlikumu nav nekāda sa-
kara ar šo jautājumu; es runāju šeit no tīri saimnie-
ciska redzes punkta.

Mūsu zemkopības ministrija bija nākusi pie pār-
liecības, ka 1920.gada 21. decembra likumā par būv-
koku izsniegšanu nepieciešami daži pārgrozījumi un
ierobežojumi, ja mēs negribam lai mūsu meži jo īsā
laikā tiktu galīgi nopostīti. Ar šādu nodomu zem-
kopības ministrija bija izstrādājusi likumprojektu, ku-
rā bija paredzēts izsniegt 5 gados 60 miljoni latu, pusi
naudā un pusi būvmateriālos. Šisprojekts mazākais
pa daļai būtu aprobežojis būvkoku izsniegšanu. Kas
nu noticis agrarkomisijā? Lai gan no visām pusēm
atzina, ka mūsu meži ir pārāk izmantoti, tomēr šo
fondu pamazām palielināja no 60.000.000 latu uz
120.000.000 latu.

*) Runātāja atreferējums.

Tas mums pierāda, ka pie katra saimnieciska
jautājuma apspriešanas pirmā vietā nostājās partijas
intereses un sīkās partiju intereses atbīda vispārējās
saimnieciskās intereses otrā vietā . Pēc tam agrar-
komisijā, atkal ne aiz saimnieciskiem iemesliem, visu
likumu atraidīja un šodien mūsu priekšā ir budžeta
komisijas projekts, kurš 120.000.000 latu vietā pa-
redz 100.000.000 latu lielu būvniecības kreditu. Te
nu jājautā, kur mēs kreditu ņemsim — 50.000.000
latu skaidrā naudā un 50.000.000 latu būvkokos?
Abus no mūsu mežiem, jo bez mežiem mums taču
nav nekādu drošu ieņēmumu avotu. Vai tas nav
šausmīgi, ar cik lielu vieglprātību te rīkojās tik sva-
rīgos saimnieciskos jautājumos? Es esmu pārlieci-
nāts, ka nez' vai vienam no klātesošiem ir skaidrs
pārskats par mūsu mežu stāvokli. Daži nesakarīgi
dati ir mums iesniegti, ir sacīts, ka daudzos mežu ra-
jonos nav nemaz būvkoku un ka sevišķi Latgalē šai
ziņā ir ļoti slikti. Cik liela ir izcirstā platība, cik mums
patiešām vēl palicis izmantojamā meža, kur tas
atrodas un kādas ir viņa izmantošanas iespējas, to
nezina neviens no mums.

Kā nu mēs varam šādosapstākļos uzņemties at-
bildību apspriest un pieņemt šādu likumu, sevišķi
ņemot vēra pēdējo gadu piedzīvojumus?

Varbūt nav vēlams še visas pasules priekšā ru-
nāt par šiem svarīgiem jautājumiem un es saprotu
zemkopības ministri, kad tas negribēja mums dot
pilnīgi izsmeļošus datus. Slēgsim durvis un lai tad
mums pasaka visu patiesību, — reiz mums jāredz
viss skaidri un gaiši un mēs nedrīkstam vairs tā tau-
stīties ka līdz šim. Tādēļ šis likums jāatliek līdz tam
laikam, iekams mums nav pilnīga skaidrība par šo
jautājumu, lai tad to varbūt uzbūvētu pavisam uz ci-
tiem pamatiem,. Bet 21._ decembra likums nedrīkst
palikt ilgāki spēkā, jo citādi visi tie, kam pēc šī liku-
ma ir tiesība uz būvmateriālu, vēl pēdējā minūtē
gāzīsies virsū mūsu mežiem, lai izrautu kaut vai bei-
dzamo koku, kas viņiem pienākas un tad var ari īsā
laika nodarīt tādus zaudējumus,kas vairs nav laboja-
mi. Tāpēc es vēlāk iesniegšuattiecīgus priekšlikumus,
lai atceltu 21. decembra likumu.

Saka, ka nedrīkstot apturēt jaunsaimniecībuap-
būvi, jo esot reiz tautai dots solījums un to vajagot
pildīt. Ja ir dots solījums, kurš nav izpildāms, un
tā tas ir ar jaunsaimniecību apbūvēšanu, tad nav pie-
laižams un politiski tā ir liela kļūda, slēpt patiesību.
Ko tas jums līdzēs, kad jūs vēl šodien tautai stāstiet,
ka visas, jaunsaimniecības tiks apbūvētas un paliks
pie dzīvības? Vai ar to jūs izbēgsat tai dienai, kad
situācijas neiespējamība vairs nebūs apslēpjama?
Nē! Jūs tikai novilcināsiet šo dienu un kad tas nāks,
es negribu uzņemties uz sevi atbildību. Vēl ir iespē-
jjamslabot stāvokli, ja mēs ķeramies pie veco muižu
ēku remonta un liekam jaunsaimniekiem tur dzīvot,
līdz_ apbūvēšanas jautājums tiks izšķirts. Tagad
šīs ēkas sabrūk, jo cilvēkiem ir apsolīts, ka 4 gados
katram būs sava vieta; viņiem tieši dots padoms at-
turēties no remontiem. Tā ir kļūda, kas atkal jāizla-
bo un kas ir izlabojama. Savā laikā tautai ir kaut
kas apsolīts, kas vēlāk izrādījies par neizpildāmu —
te nu mums būtu jābūtari drosmei un to atzīt tautas
priekšā. Darīsim to, mani kungi, iekams vēl nav par
vēlu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam. _y
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-

^jamie deputātu kungi! Pēc 21. decembra likuma
katrs jaunsaimnieks var saņemt būvkokus priekš 4
ēkām, tas būtu apmēram 120.000 rubļu vērtībā,
vismaz 100.000 vērtībā. No šīssumas viņam tiek at-
laistas */s, tā tad katram jaunsaimniekam tiek atlaisti
100.000 rubļu. Bez šīs sumas jaunsaimnieks vēl var
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saņemt aizdevumu ēku' celšanai 30.000 rubļu; kad
ēka uzcelta un šī nauda attiecīgi izlietota, tad vel
30.000 rubļu var dabūt aizdevumu. Tā tad viņi var
saņemt aizdevumu no valsts ari līdz 100.000. Un uz
priekšu, sākot ar šo vasaru, kā mežu departaments
ziņo, takses cena uz kokiem tiks paaugstināta un
droši vien tad tie koki, kurus saņem jaunsaimnieks,
maksās 150.000, varbūt visus 200.000 rubļu. Atlai-
žot no tā 4/5, mēs redzam, ka pec 21. decembra liku-
ma jaunsaimniekiem tiek dots pabalsts_ 120.000 līdz
150.000 rubļu vērtībā un bez tam vel, ka jauminēju,
aizdevumi zemes bankā līdz 100.000 rubļu. Bez
šaubām, šis likumam ir dažas negatīvas puses, nega-
tīvas tai ziņā, ka ir apvidi, kur nav koku, vai kur
koku materiāls ir tālu sasniedzams, kur šis 100.000
un 150.000 rubļu pabalsts nevar nākt jaunsaimnieku
rokās. Tāpēc, ja jaunsaimnieks ceļ ugunsdrošas
ēkas, tur ari viņš nekādu pabalstu nesaņem. Janu
mēs tagad gribam izdot citu likumu, tad, bez šaubām,
tam likumam ir jābūt tādam, kas nekādā ziņa nenāk
par sliktu jaunsaimniekiem, bet kas gan tas anorma-
lības, kādas ir 21. decembra likumā, uzlabo, koriģē
un novērš. Ja mēš paskatāmies likumā, kuru ir iz-
strādājusi budžeta komisija un kurš mums tagad tiek
celts priekšā, tad šis likums vienā ziņā priekš jaun-
saimniekiem ir jau daudz sliktāks. Te mēs redzam,
ka jaunsaimnieks var saņemt maksimālo aizņēmumu
uz koku ēkām 100.000 rubļu. Pēc 21. decembra liku-
ma varēja saņemt 100.000, pēc tam vēl 100.000 pa-
balstu. Tā tad, tā jau diezgan liela starpība. Ari
šis likums paredz pabalstu. Tas ir noteikts 35% no
koku cenas, kas tiek patērēti ēku celšanai, ja viņas
ir celtas no kokiem un 70% no koku cenas, ja šis
ēkas tiek celtas no mūra, t. i. ugunsdrošas. Te nu
mēs pieņemam, ka koku materiāls vienai ēkai maksa
ap 25.000 rubļu, tad ja jaunsaimnieks cels savu eku
un ja viņš paņems tagad koku materiālu priekš šīs
ēkas un paņems vēl 75.000 rubļu ēkas_ būvei, tad
viņšbūs visu savu atvēlēto kreditu izsmēlis un viņam
pēc uzceltās ēkas tiks atlaists 35% no 25.000, t. i.
8000 rubļu. Tā tad jaunsaimnieks, uzcēlis vienu ēku,
ja tā būs no koka, saņems no valsts pabalstu 8000
rubļu. Ja viņš uzcels 2 ēkas, uzcels 3, 4, tad tā kā
azdevumu vairāk par 100.000 nevar dabūt, vienalga
viņš saņems tikai 8000 rubļu pabalsta un 92.000 aiz-
devumu. Ja nu mēs to tagad salīdzinām ar agrāko
likumu, tad te ir ļoti liela starpība, ne tik daudz aiz-
devumu, kā pabalstu ziņā. Pabalsti ir vismaz 10
reiz mazāki kā bij. Šis likums, ko izstrādājusi finan-
su komisija, jau tikai šajā 1. punktā, man liekas, no
jaunsaimnieku redzes stāvokļa nav pieņemams. To
pabalstu, ko deva līdz šim jaunsaimniekiem, tas vi-
ņiem tiek ar jauno likumu likvidēts. Te mēs tikai
redzam 8000 un tas ir viss. Jā, bet teikts, šis li-
kums veicina ugunsdrošas būves. Labs ir. Varbūt
ka tā ir domājuši likuma autori, ka viņš veicina
ugunsdrošas būves, bet stāvoklis ir tāds, ka uguns-
drošām būvēm izsniedz 200.000 rubļu. Jaunsaim-
nieks ņems 200.000 rubļu, uzcels vienu ēku — par
šiem 200.000 rubļiem neuzcels pat vienu ēku — vi-
ņam pabalstu izsniegs 75% no 25.000 rubļiem, kas ir
vajadzīgs koku materiāliem priekš vienas ēkas, t. i.
izsniegs 16.000rubļu pabalsta, ar citiem-vārdiem viņš
saņems priekš visām savām mūra ēkām, kuras viņš
uzcels uz savas jaunsaimniecības, ne vairāk ne ma-
zāk kā 16.000 rubļu pabalsta, un starpība starp to,
ja viņš ceļ koka ēku un starp to, ja viņš ceļ uguns-
drošu ēku, būs tikai 8.000 rubļu. Sakiet, kungi, vai
praksē ugunsdrošas ēkas uzcelšana tiešām tik maz
atšķiras no koka ēkas uzcelšanas. Vai tikai tāda di-
ference var būt? Protams, ka tas tā nav. Starpī-
ba ir daudz lielāka. Ja gribam panākt ugunsdrošu
ēku celšanu, tad pabalstam vajaga būt ne 16.000, bet

60.000 rubļu lielam un varbūt vēl lielākam. Tad tas
jautājumsstāvētu citādi. Tagadēja 8.000 rubļu dife-
rence maz ko dod. Tā varbūt noder priekš tam, lai
mēs varētu paskatīties, ka tas tā ir uzrakstīts, ne-
ievērodami to, ka tas neko nedos, ugunsdrošu eku
celšanu neveicinās. Kā mēs redzam, likums tikai
panāk to, ka pabalsts, kuru tagad izsniedz 100.000
rubļu apmērā un kuram pēc jaunās takses butu ja-
sniedzās līdz 150.000 rubļu, tiek samazināts uz 8.000
rubļiem. Jau šīs vienas lietas dēļ vien rodas jautā-
jums, vai mēs varam balsot par likumprojektu. Man
liekas, ka mēs nevaram par to balsot._ Balsodami
un pieņemdami likumprojektu šādā veida mes nostā-
simies uz to, ka mēs gribam pataisīt mūsu jaunsaim-
niekus par tādiem, kas nav spējīgi apbūvēties. Jo
ar to smieklīgi mazo aizdevumu, kas te ir atzīmēts —
pie tam te vēl ir teikts, ka tikai „līd_z tam", pie kam
kabinetam ir tiesība to vēl samazināt — ar to jaun-
saimnieks nevar uzcelt sev ēkas. Bet sakāt, kur tad
jaunsaimnieks var dabūt līdzekļus, lai uzceltu citas
ēkas, ja valsts izsniedz tik mazu aizņēmumu. Kur
viņš ņems citas? Valsts savu aizdevumu ierakstīs
zemes grāmatā kā pirmo nodrošinājumu. Talak ne-
kādus nodrošinājumus tur vairs nevarēs ierakstīt,
tā tad nekādus aizdevumus ari nevarēs dabūt. Ta
tad no valsts jaunsaimnieks aizdevumu vairs neva-
rēs dabūt, no privātiem tāpat nē, jo viņam nebūs
nekādas drošības. Varbūt daži no kungiem doma,
ka lauksaimniecība nu tiešām ir tik ienesīga, sevišķi
jaunsaimniecības, ka te var rēķināt uz ļoti lielu peļ-
ņas procentu, ka lauksaimnieki paši var tik daudz
iesist, ka var savas ēkas uzcelt. Bet jau pirms kara
paļņas procents lauksaimniecībā nebij liels; tagad
tas ir vēl mazāks un priekš jaunsaimniekiem, ku-
riem nav ne kārtīgu zirgu, ne kārtīgu lopu, ne kārtī-
ga darba spēka, ne cita kā, runāt par atlkumunevar.
Nevar būt runa, šis atlikums var būt augstakamera
mazs un sliktākos gadījumos atlikuma nevar but ne-
kāda. Tā tad no šīs zemes jaunsaimnieksitin neko
nevar atlicināt, viņš ēkas tā tad nevar uzcelt._ Ja
mēs šo likumu tagad pieņemam, tad tas nozīme, ka
mēs velkam krustu pāri visām mūsu jaunsaimniecī-
bām. Vai pa tādu ceļu mēs varam iet? (Starpsau-
ciens: „Nē!") Es domāju, mēs nevaram iet. Iedomāsi-
mies tagad tā: te runāja tālāk par citām šķirām, runā-
japar to, ka ari amatniekiem ir jāizsniedzpabalsti un
agrarlietu komisijā sevišķi daži kreisie sociāldemo-
krāti uzstājās par to, ka amatniekiem vajadzīgs dot
pabalstus. Jā, bet kādus pabalstus un aizdevumus
paredz amatniekiem tagadējais _ likumprojekts. Te
jau Bastjāņa kungs pareizi norādīja uz to, ko varot
izsniegt uz tiem 2 hektāriem, lielākais 10.000 rubļu.
No šiem pāris tūkstošu rubļu būs pabalsts un tas pā-
rējais, būs aizdevums. No tiem taču ēkas nevar uz-
celt un tā tad amatniecībai mēs velkam krustu pāri.
Saimniecībām, kuras lielākas par 20 hektāriem, ku-
ras ir nopostītas ari tām vairāk neko mēs nedodam.
Tā tad mēs redzam, ka šis likumprojekts augstākā
mērā sašaurina 21. decembra likumu. (V. Bastjānis
no vietas: „Līdz šim 10.000 līdz ar visiem kokiem!")
Bet priekš katras ēkas ir vajadzīgs koku apmēram
par 25.000 rubļiem un priekš 4 ēkām vajadzīgs par
100.000 līdz 120.000 rubļiem un 4/5 daļas nost? Cik
tas nu tagad iznāk? Redzat, ta tad ir skaidrs, ka jau-
nais likumprojekts ir sliktāks par veco. Kad _ mēs
stājāmies pie zemes reformas izvešanas, tad mēs at-
savinājām muižniekiem ne tikai zemes vien, kur ie-
rīkotas saimniecības, bet atsavinājām ari mežus, kā
šo saimniecību piederumu. Ja mēs skatāmies, kā
muižu saimniecības agrāk pastāvēja, tad mēs varam
sacīt, ka meži bija lielā mērā tie, kas muižu saim-
niecības uzturēja, ja nebūtu mežu, tad muižu saim-
niecības būtu bankrotējušas. Tagad nāk Bastjānis
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un saka, ka mums ir jātaupa mūsu meži. Citi turpre-
tim saka, ka mums meži esot jāizlietojot citām vaja-
dzībām, piemērām, lai stabilizētu mūsu rubli. Pro-
tams, tās visas ir jaukas, un patīkamas lietas, bet
man jāsaka, ka mēs līdz ar to negribam mūsu saim-
niecības nostiprināt, kur agrāk taču šīs muižu saim-
neicības pārtika tikai no šiem mežiem. (Starpsau-
ciens: „Tāpēc ka baroni izšķērdīgi dzīvoja!") Ja
šie meži agrāk kalpoja muižu saimniecībām, tad
mums tagad bez kādas runāšanas jāsaka, ka mūsu
mežiem jākalpo mūsu agrārai reformai, jākalpo mū-
su jaunsaimniecībām, lai viņas nostiprinātos un lai
viņas varētu uzzelt. Ja te ir tik daudz pretestības
pret jaunsaimniecību nostiprināšanos, tad tās pa lie-
lākai daļai izceltas aiz diezgan nepamatotiem un
diezgan nepareiziem ieskatiem. Vienai daļai no Sa-
eimas deputātu kungiem ir tāds ieskats, ka mums ar
visiem speķiem jāstiprina pilsētas, ka te jādoddažādi
pabalsti un ka laukos, tur ir jau viss, tie paši ražo,
tur jau nevajaga. Viss smagums tiek nosvērts uz
pilsētām. Mēs sakām, ka mums ir vajadzīgs, lai rūp-
niecība attīstās, mēs sakām, kā Veckalns to vakar
darīja, ka mums ir bezdarbnieki un priekš tiem jāsa-
rīko sabiedriskie darbi. Es domāju, ka vajadzēta
gan Veckalna kungam labāk runāt par to, ka dot lī-
dzekļus jaunsaimniecību ēku celšanai, tad būs darbs
visiem un tad nebūs ari vairs bezdarbnieku, tie visi
varēs atrast darbu uz laukiem pie jaunsaimniekiem.
(A. Veckalna starpsaucieni.) Jūs vakar gribējāt dot
priekš baznīcas (starpsaucieni). Jūs tādu priekšliku-
mu iesniedzat, betes ar jums par tām lietām tālāk
nepolemizešu, ta ka laiks ir īss. Tika norādīts uz to,
ka pilsētas vajaga pabalstīt. Ir skaidrs, ka pilsētas
var pastāvēt vai nu no ārējiem tirgiem vai no mūsu
iekšējiem tirgiem, no mūsu lauksaimniecības un taču,
ja nebūs šis lauksaimnieks, vecais vai jaunais, sīkais
vai lielais, ja nebūs tas pirkt spējīgs, mums nekāda
rūpniecība nebūs._ Varbūt jūs domājiet, ka mums ir
iespējams atrast ārzemes tirgu, vest kādu imperiā-
listisku politiku. Man liekas, ka tas nav iespējams.
Tapec dabīgais ceļš, kā rūpniecību pabalstīt, ir — vi-
sus bezdarbniekus novadīt no pilsētām uz lauku bū-
vēm, vairāk vērības piegriezt laukiem un šinī gadī-
juma sevišķu vērību jaunsaimniecībām, neaizliedzot
viņam rnusu mežus un dodot viņām tādus pabalstus,
ka viņi var savas ēkas uzcelt. Bez pabalstiem no
valstspuses, bez mūsu mežu ekspropriācijas par labu
jaunsaimniecībām, zemes reformu mēs nevaram iz-
vest līdz galam. Jaunsaimniecības apstāsies, viņas
tiks pārdotas, viņas izputēs, zemes reformas preti-
nieki par to tikai varēs smieties. Un tādēļ es uzai-
cinu visus tos, kas aizstāv mūsu zemes reformu, iz-
dot tādu likumu, kas nav sliktāks par 21. decembra
likumu. Šis likums,kurš te tika iesniegts un grib at-
celt 21_. decembra likumu, nedos neko labāku, neko
krietnāku vietā. Pret katru tādu likumu sociālde-
mokrātu mazinieku frakcija balsos pretī. Kas at-
tiecas uz šolikumu, tad te ir vesela rinda neskaidrību.
Es laika trūkuma dēļ pie tām neuzkavēšos, bet es
teikšu vienu — ka te pie šī likuma mums trūkst atkal
valdības uzskata, vai valdība piekrīt šim likumam vai
ne. Mes redzam, ka te ir ūdeņainība, valdība nezin,
ko tā grib,_ ko ne, un kamēr valdība neteiks, ko viņa
grib, tikmēr nevaram par šo likumu izteikties pozi-
tīvi. Mēs izturēsimies pret viņu rezervēti un pie bal-
sošanas atturēsimies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladisla-
vam Rubulim.

njkL" V. Rubulis (Latgales zemnieku partija): Cienī-
jamie deputātu kungi! Es nevaru piekrist tiem ru-
nātājiem, kas aizstāv šo likumu. Sevišķi te viņu
no sociāldemokrātu puses aizstāvēja Bastjāņa kungs.

Šis likums tādā veidā,kā viņš šeit ir iesniegts no bu-
džeta komisijas, bez šaubām, nav nekādā ziņā pieņe-
mams. Ir jau taisnība, ka ari tagadējais 1920. gada
21. decembra likums neapmierina mūsu vajadzības.
Uz viņa trūkumiem es pa daļai jauaizrādīju pie zem-
kopības ministrijas budžeta. Pie tagadējā stāvokļa
meži, bez šaubām, tiek lielā mērā izskausti un dažās
vietās sakarā ar to jau ir ļoti liels mežu trūkums.
Dažasvietās, kur mežu vairāk, ari jaunsaimniecībām
un citam vajadzībām to vairāk izsniedz, nekā tais
vietās, kur mežu ir mazāk.' Še Bastjāņa kungs jau-
tajā, kādā kārtā varētu apmierināt saimniekus tur,
kur mežu trūkst. Vai šos mežus vajadzētu eksportēt
no Kurzemes un Vidzemes uz Latgali? Tas ir pil-
nīgi nepareizs apgalvojums, jo nekāds eksports ne
imports še nebūtu vajadzīgs. Tos pašus mežus uz
vietas var pārdot un to naudu izlietot, pabalstot jaun-
saimniekus un sādžiniekus tanīs vietās, kur mežu
trūkst. Jauno iepriekšējiem runātājiem, kas šo li-
kumu kritizēja, tika aizrādīts uz daudziem trūku-
miem. Vel jāgriež vērība uz to, ka pie tagadējās
kartības katrs, kam būvkoki pēc likuma pienākas,
varēja vienkārši, saņemot pagasta apliecību, iet pie
mežziņa un būvkokus saņemt zināmā daudzumā. Ta-
gad pie aizdevumu kārtības tas atkritīs. Mēs zinām,
kāda ir ta aizdevumu kārtība. Ar pagastu apliecī-
bām taču šeit nepietiks. Katrā aizdevuma sa-
ņemšanai bus vajadzīgi galvinieki, galviniekus ari nav
tik viegli sameklēt. Bez tam neviens aizdevums ne-
tiek un nevar tikt izdots bez kaut kādas drošības.
Ka redzams, tad ari budžeta komisija tā pieturas."
jo 7. panta ierobežo, ka tikai līdz 100 latu uz katru
zemes h_ektaru_ var izsniegt aizdevumu. Bastjāņa
kungs vel aizrādīja, ka ja atzīst, ka 1920. gada de-
cembra likums nav pilnīgs, ka ar to tiek veicināta
mežu izpostīšana, kāpēc tad nepieņemt šo likumu,
iesniedzot attiecīgos labojumus. Man jāsaka, ka šis
likums ir ta kostruets, ka ar vienkāršiem pārlaboju-
miem, kurus var iesniegt plenārsēdē, viņš nav labo-
jams. Piemēram, tie paši aizdevumi. Ja mēs pār-
ejam uz aizdevumu sistēmu, tad vajadzētu tiešāmko
labu darīt. Tad vajadzētu atvieglināt ari aizdevumu
neņemšanas noteikumus un ar pārlabojumu, protams,
to lietu nevar nokārtot, §7., kurš nosaka aizdevumu
lielumu, ir sevišķi nelabvēlīgs visiem tiem, kuriem
zemes ir mazāk par 10 ha. Viņus varbūt varētu pie-
līdzināt aizdevumu saņemšanas ziņā tiem, kam ir 20
ha, jo nevar vienkārši noteikt, ka zemes vērtība ir
šie 100 latu par ha. Ja dažās vietās vēl var zemi
pirkt par 8 vai 10 tūkstoši rubļu ha, tad Latgalē it ne-
vienu ha derīgas zemes par tādu naudu jūs nevarat
pirktun tur vērtība sniedzas 10—20.000 rubļu par ha.
Pie tādiem apstākļiem nav it nekāda pamata ierobe-
žot aizdevumu lielumu uz 100 latiem par ha, sevišķi
ievērojot

^
vel to, ka pie tagadējā stāvokļa zemnieks

var dabūt ne tikai kokus par ļoti pazeminātu taksi
un uz atvieglinātiem maksas noteikumiem, bet var
dabūt ari aizdevumu speciāli ēku celšanai no zemes
bankas. Tagad būs tikai viens veids; kokus viņš
vairs nevarēs dabūt un būs jāapmierinās tikai ar aiz-
devumu. Te jau tika aizrādīts, ka tā suma, kas šeit
ir paredzēta, pat lielākām saimniecībām, kuras snie-
dzas pāri par 20 ha, 1000 latu apmērā, t. i. 100.000
rubļu, ir pilnīginepietiekoša, lai varētu ne visas, bet
kaut vai paris ēkas uzcelt. Bet stāvoklis vēl sarež-
ģījas caur to, ka katrai jaunai saimniecībai vai tiem,

kas izdalās viensētās, tiek atvilkts par tām ēkām, ku-
ras jau ir. Tā tad, ja kādā saimniecībā ir 1 vai 2
ēkas, tadpar tām no šīs sumas tiek atvilkts un tā
suma iznāk ļoti niecīga. Katrs jaunslikums ieiet dzī-
ve ļoti lēni un ta bus ari ar šo likumu. Kur tad lai
katrs zemnieks izzin, vai tie aizdevumi, kas viņam
izsniegti, tiks dzēsti? Te būs ļoti grūts stāvoklis,
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sevišķi Latgale, jo parjaunievedumiem latgalietim
parasti ļoti grūti ir izzināt. Vēl būtu jāatzīmē tā lie-
la starpība, kāda šeit ir starp pabalstiem, kuri tiks
dzesti_ pec tam, kad ēkas tiks uzceltas. Ugunsdro-
šam ekam aizdevumi_ tiek dzēsti 35% apmērā, bet
koka ekam 70% apmēra. Šeit jau tika aizrādīts, ka
ugunsdrošas būves varēs galvenā kārtā izlietot tikai
bagātākie saimnieki. Dažās vietās, bez šaubām, va-
jadzēs celt_ ēkas no koka. Šo starpību pēc mana ie-
skata katrā ziņā jāsamazina un ugunsdrošo ēku dzē-
šamā daļa būtu paaugstināma vismaz līdz tam līme-
nim, kāds tagad ir attiecībā uz pabalstiem pie koku
izsniegšanas, t. i. līdz 80%. Atmaksājamo daļu būtu
jaoaaugstina vismaz līdz 60-—70%. Visus šos pār-
labojumus šjnī likumā plenārsēdē atsevišķu pārlabo-
jumu veidā ir ļoti grūti izvest, tāpēc man liekas, ka
vispareizāk! butu, ja šo likumu bez lasīšanas pa pan-
tiem atdotu atpakaļ komisijai jaunai viņa pārstrādā-
šanai, sakara _ar_ tiem aizrādījumiem, kādi te tika iz-
teikti plenārsēde. Par likumu tādā veidā, kā viņš
tagad ir iesniegts no budžeta komisijas, nekādā ziņā
balsot nevar.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Būmeiste-
ram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Augstā sa-
"pulce ! Agrāra revolūcija, bez šaubāmnodeva tautas

resp. valsts rokas viņai jau sen piederošo īpašumu:
mantu, zemi, mežus, bet reizē ar to uzdeva ari jau-
nus pienākumus pret šīs mantas jauniem saņēmējiem,
it īpaši pret zemes saņēmējiem. Ja mēs paskatāmies
rnusu īsas vēstures lapās, tad mēs redzam, ka šī
manta.it sevišķi zaļais zelts — meži, ir vienmēr bi-
juši rnusu rezerves fonds, no kura mēs esam seguši
savus deficitus, esam labojuši un stabilizējuši savu
valūtu, esam devuši materiālus gan graudā, gan nau-
da zemes saņēmējiem jaunsaimniekiem. Ja Lindiņa
kungam tīk tālu bija taisnība, ka meži agrāk bij mui-
žu uzturētāji un tagad ir valsts uzturētāji, tad ne-
kāda ziņa no šī pamatuzskata nevarēja taisīt slēdzie-
nu, ka meži jāiznīcina, jāiznīcina tas rezerves fonds,
no kura sliktākos_ gadījumos, kad vajadzīgi ārkārtēji
pabalsti, mes varētu dabūt līdzekļus. Ja nu mēs pie-
turētos pie vecas kartības būvmateriālu izsniegšanā,
kāda mums pastāvēja līdz šim, tad, bez šaubām, pēc
dažiem gadiem mes nonāktu pie tā, ka mūsu zaļais
zelts, šī bagātība, kas ir rnusu valsts pirmais uzturē-
tājs, butu izsīkusi, bet jaunsaimniecības vēl nebūtu
tikušas par_ spēcīgu radošu elementu, kas valstij gan
atnestu jutamu_pabalstu. Tad mūsu valsts saimnie-
cība nokļūtu tādā stāvoklī, ka mums vairs nebūtu
rezerves fonda un reize ar to pasliktinātos varbūt ir
rnusu valstssaimniecība, ir mūsu valūta un līdz ar
to, bez šaubām, ari mūsu jaunsaimniecību stāvoklis.
Izejot nojaunsaimniecību viedokļa vien, mums jā-
gādā un jārūpējaspar to, lai šis rezerves fonds mūsu
valstī pastāvētu ari uz priekšu, lai mēs varētu būt
droši, ka mes varēsim palīdzēt visiem jaunsaimnie-
kiem, kad tas bus vajadzīgs. Man liekas, ka visi ir
vienis pratis par to, ka tuvākos gados mums tomēr
bus jāietpretim jaunsaimniecībām šādā vai tādā vei-
da, vai nu atvieglojot tam nodokļu nastas, vai radot
citas privilēģijas. Ceļas jautājums, no kurienes mēs
ņemsim līdzekļus, ja iznīcināsim savu zaļā zelta fon-
du, savu rezerves fondu. Tādēļ, izejot no mūsu
jaunsaimniecību uzturēšanas viedokļa, izejot no mū-
su valsts saimniecības vispārējās attīstības, mums
jārūpējas par to,_ lai valdība ar rnusu rezerves fondu
apietos pec iespējas saudzīgāki ņ.n pie tā izlietošanas
ie_verotu zināmu taupību. Man liekas, nevienam nav
žel, neviens no mums neuzstājās pret jaunsaimnie-
cību nostiprināšanu, pret būvmateriāla izsniegšanu
viņam, bet reize ar jaunsaimniecību nostiprināšanu
mums jāskatās ari uz visas rnusu valsts saimnie-
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ciskas attīstības stāvokli un jārūpējas ne tikai par
vienas_ kārtas, par vienas grupas saimniecisko no-
stiprināšanu, bet jārūpējas par visas mūsu saimniecī-
bas stabilizēšanu. Tāpēc ir ari radies šis jaunais li-
kumprojekts, ir radusies tā doma, ka šī mūsu valsts
mežu izsaimniekošanas kārtība attiecībā uz jaun-
saimnieku zemēm ir jāgroza, lai mēs nenonāktu pie
ta grūta stāvokļa, par kuru es minēju sākumā, lai ne-
izsīktu rezerves fonds. Tā kā šim jaunam likum-
projektam, jebšai jaunsaimniecību nodrošināšanai ar
būvmateriāliem ir tomēr zināmi un dziļi ekonomiski
pamati, tadeļ ari es saprotu dažu grupu un priekš-
stavju ļoti sīvo un aso uzstāšanos par šo jaunsaim-
niecību nodrošinašanu_ar būvmateriāliem, šīs meto-
des grozīšanu. Ja mēs_ tagad esam visi vienis pra-
tis par to, ka mums mūsu rezerves fondu vajadzīgs
taupīt, tad, man liekas, nevar runāt par to, par ko
šeit Alberinga kungs runāja, ka nevarot grozīt tos
likumus, ko reiz Satversmes Sapulce ir pieņēmusi.
Ja mes esam nostādīti tādas dilemas priekšā, vai nu
uzturēt valsts saimniecisko stabilitāti, vai uzturēt spē-
ka Satversmes Sapulcē pieņemto likumu, tad, man
liekas, ka valsts_ saimnieciskai stabilitātei būs jādod
priekšroka un būs jāgroza to likumu, ko Satversmes
Sapulce jau ir pieņēmusi. Pie tam man jāaizrāda,ka
zināma lauka, piemēram, sociālā laukā, Alberinga
kungs un viņa frakcija uzstājas ļoti asi un veikli par
Satversmes Sapulce pieņemtā likuma grozīšanu. Tā
tad šoreizgan Alberinga kungam nebija nekādas tie-
sības uzstāties par Satversmes Sapulcē pieņemto li-
kumu negrozīšanu, jo viņš pats ir to grozīšanas me-
todi piekopis, tikai cita. laukā. Man jāsaka, ka mēs
tagad esam nostādīti tada stāvoklī, ka vai nu mums
ir jārūpējas par valsts saimniecisko stabilitāti, vai
jāuztur speķa Satversmes Sapulcē izdotais 21. de-
cembra likums. Man liekas,ka priekšrocība būs jā-
dod pirmai parādībai — mūsu valsts interesēm.
Mums nevajaga iziet no tā redzes stāvokļa, ka Sa-
tversmes Sapulces likumu grozīšana nav pieļaujama,
ka mes nevaram pret likumu iebildumus celt, jo to
prasa valsts saimniecība. Es negribu pakavēties pie
visiem tiem sīkumiem un jautājumiem, par ko te jau
ir

^
runats, es tikai gribu aizrādīt uz dažiem jautāju-

miem, kas pec manas pārliecības ienestu ļoti lielas
pārgrozības un atnestu _ valsts sainieciskai attīstībai
lielu labumu. Bez šaubām svarā krīt ari jaunsamnie-
ki. Bet ari sadalīšana viensētās, kur Latgalē to būs
tikpat daudz, kā mūsu jaunsaimnieku, ar šo viensēt-
nieku likteni mums būs jārēķinās. Izdalīšana notiku-
si ļoti mazos apmēros un jalīdz šim tikai viena des-
mita daļa sadalījušies viensētās, tad turpmāk ar li-
kuma pie_ņemšanu_šī sadalīšana,noliksies arvien ātrā-
ka tempa un _tuvakps gados šo viensētnieku skaits
stipri palielināsies. Šo viensētnieku skaitu paredz
apmēram uz 50.000 un tie visi vēl neapmierināti ar
būvmateriāliem. Ja nu mes nostājamies uz tā redzes
stāvokļa, ka viņiem pec 21. decembra likuma tiesības
saņemt būvkokus, tad jāsaka, ka šos būvkokus sa-
ņemt viņiem nevarētu liegt, jo ja apskatāmies Lat-
gales sādžu ēkas, tad viņas atrodas patiesi beidza-
ma stāvoklī. Bet šos būvkokus viņi dabon ļoti grūti.
Turpretim, ja mes izsniegtu viņiem pabalstu naudā,
tad varbūt pie eku pārnešanas-būvēšanas, dažādi
kombinējot, izmantojot derīgos baļķus, piepērkot
klāt jaunus, kā ari dažus materiālus, ar saņemto pa-
balstu varēs uzcelt ēkas. Tas būs ērtāki viensētnie-
kiem un izdevīgāki, nekā pabalsta izņemšana graudā,
kuru grūti dabūt. Turpmāk nākotnē mums vajadzētu
pariet no ekstensīvās saimniecības veida Die būvko-
ku izsniegšanas uz intensīvās saimniecības veidu, at-
metot pabalstu izsniegšanu graudā. Taisni Latgalē,
par ko te it sevišķi uzsvēra Francis Trasuna kungs,
kurš šīs jaunaskartības sekas pareizi uztvēris, saka,
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ka šī būvmateriālu izsniegšana nāks par labu ne tik
daudz pašiem latgaliešiem, ne viensētniekiem, bet
ari visām valsts saimniecības interesēm. Bez šaubām
tas ir tā un ja mēs līdz šim runājam par jaunsamnie-
cību apbūvēšanu, par būvmateriālu izsniegšanu vi-
ņiem, tad mēs zinām, ka tie viņiem izsniegti ar lielu
novilcināšanos, ar lielām grūtībām. Bet tomēr, lai
ar grūtībām, to saņem un saņems jaunsaimnieki, kuri
pirmos gados pirmie izmantos rnusu mežus. _ Bet
viensētnieki, kuru izdalīšana nāks turpmāk, bus no-
stādīti tādā stāvoklī, ka tiem nevarēs vajsts izsniegt
pabalstu ne graudā, ne naudā, ja paturēs līdzšinējo
kārtību būvmateriālu izsniegšanā. Tā kā te bez šau-
bām taisni viensētnieki, tie 50.000_ kuri atrodas iz-
dalīšanas priekšvakarā, to interesēs ir, lai rezerves
fonds tiktu atstāts zināmā mērā ari priekš viņiem,
lai netiktu izlietots nākošos gados tikai priekš jaun-
saimniekiem. Tādēļ izejot no viensētnieku interešu
viedokļa ir jāuzstājas par to, lai līdzšinējā būvmate-
riālu izsniegšanas metode tiktu grozīta. Tie butu
principieli iebildumi. Tad kas attiecas uz pašu li-
kumprojektu, tad man jāaizrāda vēl uz tiem jautāju-
miem, kurus neviens runātājs nav aizķēris. Ja te
mums gāja runa par jaunsaimniecību sadalīšanu un
pabalstu izsniegšanu, tad man ir jāsaka,ka pie šo pa-
balstu izsniegšanas vajadzēja vadīties ne no ta sa-
dalījuma, ko te cēlusi priekšā budžeta komisija, bet
gan no citiem principiem. Ja mēs tagad apskatam,
kādas mums jaunsaimniecības ir, tad tās lielākā_ skai-
tā būs līdz 20 ha. Tādas, kuras būs lielākas, bus ļoti
maz. Un pēc statistiskiem datiem, kādi ir pieietami,
mēs redzam, ka lielākais skaits ir no 5—15 ha. Ja
mēs 7. pantā runājam un lielāko pabalstu sumu izsnie-
dzam, ar kuru varētu uzcelt vajadzīgas ēkas, istabu
un kūti, saimniecībām pāri par 20 ha, ja mes par tā-
dām saimniecībām runājam, kas ir pāri par 20 ha,
tad ievērojot Latgales prasības, šo priekšlikumu ne-
varēs pieņemt. Man liekas, te vajadzēja vadīties no
2 motiviem. Viens būtu saimniecības ar lauksaimnie-
cisku raksturu un otrs — saimniecības ar amatniecī-
bas raksturu. Uz saimniecībām ar lauksaimniecisku
raksturu varētu attiecināt visas jaunsaimniecības un
viensētniekus. Bez lielākām ierunām varētu runāt
par vienu normu un par vienu ēku tipu uz šīm sainī-
niecībām, jo tur galvenās ēkas būs istaba un kūts.
Pabalstu varbūt varētu izsniegt visām šādām saim-
niecībām vienādu. Varētu runāt pat par pabalstu pa-
augstināšanu. Kas attiecas uz lielākam saimniecī-
bām par 20 ha, tad lielākās saimniecības var but tikai
izpostītās saimniecības, agrākie vecsaimnieki. Tas
varētu ierindot 3. kategorijā. Bet nekādā ziņā nevar
jaunsaimniekus no viensētniekiem atdalīt, jo tie pec
savas darbības apjoma un rakstura un nepieciešamo
eku daudzuma neatšķiras viens no otra. Talak es
gribētu aizrādīt uz vienu ieviesušos kļūdu, kas ir 9.
pantā. 9. pants paredz procentu nomaksas: 1_% pir-
mos 3 gados un ari pārējos gados. Bet piezīme runa,
ka ja 3 gados nav ēkas uzceltas, tad procents tiek
piedzīts, rēķinot 7% gadā. Te ir zināma pretruna.
Ja pašā pantā iet runa par to, ka pirmos 3 gados ņem
vienu procentu un pārējos 5%, tad piezīme ir pret-
runā ar to, jo tā paredz, ka pēc 3 gadiem parāds jā-
piedzen ar 7 %. Tālāk ir runa par pārrēķināšanu un
dzēšanu. Te ir zināma neskaidrība, kuru pie likuma
caurlūkošanas vajaga izlabot. Vajadzētu pārlabot ta,
ka 1% maksājams līdz ēku uzcelšanai, un ja 3 gadu
laikā ēkas nav uzceltas, tad paredzēt lielāku procen-
tu, lai parāds tiek piedzīts. Ar to būtu ievesta skai-
drība. Tad es gribu aizrādīt uz vienu kļūdu, kas ir
notikusi pie šī projekta sastādīšanas. Izlaistas ir da-
žas pašvaldības iestādes. Ja te negrib runāt par pil-
sētu pašvaldībām, tad ir miestu pašvaldības, kuras
neatšķiras ne ar ko no lauku pašvaldībām. Tās ne-

varētu izsviest ārā no šī likuma. Nevajadzētu priekš
miestu pašvaldībām radīt citu stāvokli, nekā priekš
lauku pašvaldībām, tākā visādā ziņā šie jaunienotei-
kumi būtu jāattiecina uz visām lauku pašvaldībām
ieslēdzot miestus. Es domāju, ka visa mūsu saim-
nieciskā attīstība prasa, lai tam neciešamam stāvok-
lim, ka uz visām pusēm tiek izšķiests mūsu rezerves
fonds, tiktu radīts reiz gals, lai šinī jautājumā tiktu
ievesti jauni principi, kas saudzētu šo mūsu rezerves
fondu. Pēc jaunāprojekta jaunsaimniecību izbūvēm
tiks izšķiesta tikai viena daļa no rezerves fonda —
mežiem, bet otra daļa nāk tieši budžeta kartība, kurā
piedalās visi mūsu nodokļu nesēji; tā tad ari pilsētas
tiek pievilktas pie šo jaunsaimniecību radīšanas. Tā-
pēc man liekas, ka nav nekāda motiva visiem tiem,
it sevišķi latgaliešu priekšstāvjiem: Jezupam Trasu-
nam un Vladislavam Rubulim uzstāties pret šo li-
kumprojektu, var būt runa tikai par tādu jauna no-
teikuma ievešanu, kas viensētniekiem atvieglotu pa-
balstu saņemšanu, kas lietderīgi sekmētu viņu pār-
celšanos. Ja mēs par šo principu vienosimies un ko-
pīgi pūlēsimies likumprojektā ienest tādus priekšli-
kumus, kas būtu piemēroti dzīves prasībām, tad man
liekas, ka šī jaunā sistēma atnesīs svētību, kā jaun-
saimniekiem, tā viensētniekiem, tā ari visai mūsu
valstij.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds
Velkmem.

A. Velkme (Latgales kristīgo zemnieku Savie-
nība) : Augstā sapulce! 21. decembra likums varē-
tu apmierināt mūsu lauksaimniekus, ja visā valstī
būtu pietiekoši meži. Bet mums ir veseli apgabali,
kur ir mežu trūkums. Tādā stāvoklī atrodas gan-
drīz visa Latgale. Ja Latgalē vēl ir kur meži, tad
tikai Ludzas apriņķī, bet Daugavpils un Rēzeknes
apriņķis ir palicis jau gandrīz galīgi bez mežiem. Tā-
pēc pāreja uz citu apbūvēšanas veidu ir katra ziņa
nepieciešama un šis likums ir taisni vietā. Ir mums
pagasti, kur fonda zemes sadalītas un piešķirtas jāir
1921. gadā. Tur jaunsaimniecības tad ir apbūvētas
tikai uz pusi vai % daļu. Tālāk nav iespējams jau
saimniecības apbūvēt, jo dažās vietās pavisam vairs
nav mežu. Bet citāda pabalsta veida priekš lauk-
saimniecību apbūvēšanas līdz šim mums nav bijis.
Tā tad pati dzīve ved uz to, ka mums jāpāriet uz
lauku būvniecības pabalstīšanu citādā veidā. Mēs
te dzirdējām šodien, ka daži izsakās pat principā pret
lauku būvniecības pabalsta veida grozīšanu. To iz-
sacīja Jezups Trasuna kungs, ieteikdams, ka ne ar
ugunsdrošu ēku būvniecības pabalstīšanu būtu jāiet
palīgā, bet būtu jāpārved mežu materiāli no viena
apgabala uz otru. Es nezinu, vai to būtu iespējams
izvest dzīvē, jotad nepietiks nedz transporta līdzekļi,
nedz ari paši lauksaimnieki varētu pievest pie sa-
vām mājām kokus no stacijas* Ja ņemam piemē-
ram Daugavpils apriņķa Dagdas pagastu, tad tur
līdz dzelzceļa stacijai ir pāri par 30 verstīm. Lai
lauksaimnieks varētu vienu baļķi līdz mājām aiz-
vest, tad viņam jāzaudē būtu varbūt 2 dienas. Tā
tad koku pievešana tādā ceļā nebūtu nekādā ziņā
iespējama.

Ja apskatām šo likumu visā visumā, tādā veida,
kā viņš ir likts priekšā, tad viņš mūs apmierināt ne- -
varēs. Šis likums paredz, ka pabalstāmas butu
tikai jaundibināmās saimniecības, pagastu pašvaldī-
bas un viensētās sadalāmās saimniecības. Ir izslēg-
tas pastāvošās vecās saimniecības. Jāvar runāt
par to, ka vecās saimniecības var apbuveties pašas
ar saviem līdzekļiem, tad to var teikt tikai par lie-
lākām saimniecībām. Sīkām saimniecībām _ta ka ta
nebūs iespējams apbūvēties un tur tāpat bus janak
palīgā gan ar pabalstiem, gan ar aizdevumiem. Lin-
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diņa kungs aizrādīja uz to, ka šislikumsparedz lauk-
saimniekiem daudz mazākus pabalstus nekā vecais
likums. Tas tā izskatās pēc tiem aprēķiniem, kurus
pieveda Lindiņa kungs. Bet ja aprēķināsim to, ka pēc
šī likuma tiks izsniegti ilggadīgi aizdevumi par 5%,
bet par izsniegtiem aizdevumiem līdzšinējā kārtībā
bij_ jāmaksā 8%, tad procentu starpība vien jau sa-
stādīs diezgan prāvu sumu. Tā tad galu galā star-
pība starp pabalstiem nebūt nebūs tik liela, kā to te
pieveda Lindiņa kungs. Te likumprojektā paredzēts,
ka tiem, kas cels ēkas no koka materiāla, atvilks
35% no materiāla vērtības, bet ugunsdrošo ēku cē-
lājiem atvilks 70% no kokmateriāla vērtības. Šis
procents 35% gan par mazu, tāpat ir par maz, ja
ugunsdrošu ēku cēlājiem atvelk 70% no kokmateri-
ālu vērtības. Lai veicinātu ugunsdrošu ēku celšanu,
būtu pareizāki, ja atvilkšanu izdarītu ne no koku
materiāla vērtības, bet no izsniedzamās kredita su-
mas. Visā visumā šis likums no komisijas iesniegtā
redakcijā mūs neapmierina, bet principā man Latga-
les kristīgo zemnieku frakcijas vārdā jāizsakās par
likumu. Pie attiecīgiem pantiem mēs iesniegsim at-
tiecīgus pārlabojumus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Runātāju
saraksts izsmelts. Vai referenti vēlētos dot at-
sauksmes par vispārējām debatēm? Vārds refe-

I

rentam Kalniņam.
Referents Aug. Kalniņš: Te varētu mazus aiz-

uradijumus dot pie debatēm, kuras norisinājās pie šī
likumprojekta. Jezups Trasuna kungs aizrādīja, ka
mums mežu esot diezgan un ka neesot nekāda liela
vajadzība ierobežot mežu patēriņu pie ēku celšanas.
Bez tam zemnieki neprotot citas ēkas celt un tāpēc
katrā ziņā esot jāpaliekot pie tā likuma, kas līdz šim

- jau pastāvējis. Nu, budžeta komisija domāja, ka
mums mežu nav tik daudz, lai mēs paliktu pie vecās
kārtības. Tālāk, Jezups Trasuna kungs aizrādīja, ka
zemnieki nevarēšot samaksāt procentus par aizde-
vemiem, kādi būs vajadzīgi ugunsdrošo ēku celša-
nai._ Komisijā šis procents tika pārrunāts un pārrē-
ķināts un izrādījās, ka viņš ir tāds, kuru samaksāt
varēs. Bastjāņa kungs teica, ka nevajagot pieņemt
noteiktu būvniecības fonda lielumu, it kā tas dotu
kādas priekšrocības. Komisijā noskaidrojās, ka
priekšrocība būs taisni tad, ja būs fonda lielums
noteikts, jo tad būvētāji būs mazāk nervozi un ne-
steigsies ņemt pabalstus un būvmateriālus, kā tas
notiktu tad, ja fonda lielums nebūtu atzīmēts. Tad
Bastjāņa kungs pacēla jautājumu, vai pabalstus un
aizdevumus dos ari tiem, kas izdalās viensētās. Man
liekas, ka likums ir pilnīgi skaidrs šinī ziņā, ka vien-
sētniekiem, kuriem ēkas netiek iedalītas, tiem pabal-
sti tiks piešķirti, turpretim tiem,»kam pārejot uz
viensētām ēkas paliek tai vietā,kur tās atrodas tagad,
tie pabalstus nedabūs, tiem ieskaitīs tās ēkas, kuras
jau ir.Alberinga kungs pacēla jautājumupar vecsaim-
niekiem un norādīja, ka tiem vajadzētu būvmateriālus
un aizdevumus dot uz šīlikuma noteikumiem. Par šo
jautājumu budžeta komisijā tika daudz debatēts, bija
deputāti, kas aizstāvēja šādas domas, bet Vairākums
tomēr bija pret šīm domām, kaut gan domājams un
jūtams ir tas, ka vecsaimniekiem būtu šie aizdevumi
tāpat izsniedzami, kā citiem. Tāpat Fr. Trasuna
kungs aizrādīja, ka mazām saimniecībām vajadzētu
izsniegt lielākus aizdevumus, nekā tas paredzēts ši-
nī likumā. Šāds jautājums tika pārrunāts ari bu-
džeta komisijā un tur noskaidrojās, ka nevar tiem
lielākus aizdevumus izsniegt, jo viņu zemes platība
nav tik liela, ar kuru šos aizdevumus varētu nodro-
šināt. Ja mēs sāktu izsniegt lielus aizdevumus saim-
niecībām, tad iznāktu, ka zemes banka ar saviem
aizdevumiem nokļūtu grūtā stāvoklī tai ziņā, ka ze-

mes banka nebaudītu to uzticību, kādu tā baudītu, ja
stingri izturētu nodrošināšanas principu. Firksa
kungs ieteica atcelt 1920. gada 21. decembra likumu,
kamēr izdošot jaunu likumu. Tas būs pavisam sa-
vāds stāvoklis, ja šo likumu atcels, kamēr izdos
jaunu likumu. Tad mēs gaidīsim jaunu likumu un
varbūt nemaz nesagaidīsim. Tas runā pretim tam,
kā budžeta komisija uz šiem jautājumiem skatījās un
lai gan tieši tāds priekšlikums netika pārrunāts ko-
misijā, tomēr, ja tas komisijā būtu iesniegts, skaidri
paredzams, ka komisijā šāds priekšlikums atbalsta
nedabūtu. Lindiņš teica, ka pabalsti esot par ma-
ziem , un ka uz 20 hektāru saimniecībām tā pabalsta
daļa kura tiek strīpota, esot par mazu, jo uz 20 hek-
tāru saimniecības iznākot pabalsts tikai 8000, ja ce-
ļot koka ēkas un ja mūra ēkas — 16.000 rubļu. Tā
tas nav. Ja mēs piemērojam to aprēķinu, kāds šinī
likumā ir domāts, tad atlaižamā daļā mēs dabūjam
20.000 resp. 40.000 rubļu uz_ 20 hektāri lielu saim-
niecību. Rubuļa kungs aizrādīja, ka starpība dzē-
šamā daļā, kāda paredzēta, esot pamazināma. Ko-
misija taisni otrādi skatījās uz to lietu, ka vajadzētu
dzēšamai daļai būt pietiekoši liela, lai viņa dotu ie-
spēju vieglāki celt ugunsdrošas ēkas, t. i. lai dotu
iespēju pāriet no koka ēku celšanas uz ugunsdrošām
ēkām. Bumeistera kungs aizrādīja, ka nepareizi
esot, ka ja aizdevumu saņēmējs trīs gadu laikā māju
necelšot, tad aizdevums, kurš ņemts, esot jāsamaksā
atpakaļ ar 7%. Komisijas domas ir _ tās, ka tā ir
pareizi, lai neceltos tādi aizdevumu ņēmēji, kuri da-
būjuši aizdevumu ēku celšanai, izlieto to citās vaja-
dzībās, ēkas neceļ un tad vēlāk atdod atpakaļ un pie
tam būtu tikai par naudas izlietošanu citām vajadzī-
bām jāmaksā viens procents. Lai tas tiktu novērsts,
ir ievedama šī piezīme, kura noteic 7% un tūlītēju
naudas atdošanu. Kas attiecās uz miestu pašvaldī-
bām, ka ari tām dotu kokus pašvaldību ēku celšanai
un labošanai uz šī likuma pamata, tad tāds priekš-
likums komisijā ir noraidīts. Gala slēdziens, man
jāsaka, ir tāds, ka projekts ir pieņemts komisijā un
es komisijas vārdā varu lūgt viņu tikai atbalstīt.

Priekšsēdētāja biedrs A .Petrevics: Vārds ag-
rarpolitikas komisijas referentam Alberingam.

Referents A. Albērings: Godātie deputātu kun- ^$"
gi! Tā ka šis likumprojekts nav izstrādāts no agrar- "
politikas komisijas, bet gan no budžeta komisijas
un agrarkomisija šo likumu neatzina par iespējamu
celt augstam namam priekšā, tad agrarkomisijas vār-
dā man jāizsakās pret šāda likumprojekta pieņem-
šanu. Ka agrarkomisija ir pareizi skatījusies, to pa-
strīpo ari tas apstāklis, ka ir izcēlušās ļoti plašas
debates pie šī likuma un ka gandrīz pie visiem, kas
centās aizstāvēt šo likumu, tomēr radās zināms ne-
miers un tika norādīts uz daudziem apstākļiem, kā-
pēc šis likums nav dzīvē piemērojams. Atzina, ka
tas nav pareizs un ka šim likumam ir daudz trū-
kuma. Agrarpolitikas komisija atzīst, ka šis likum-
projekts būtu jāpārstrādā un tāpēc ari agrarpoliti-
kas komisija viņu neuztur.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Ir ienācis
sekošs priekšlikums:

„Lieku priekšā likumu par valsts kreditiem lauksaimniecī-
bam būvniecībai nodot budžeta un agrarpolitikas komisijai pār-
strādāt. V. Rubuls."

Pie šī jautājuma var dabūt vārdu viens par, otrs
pret. Vārds Bastjānim — pret.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Ja šai priekšli-
kumā, kas parakstīts, ja nemaldos no Ulmaņa kunga
(Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: „No Rubuļa"),
no Rubuļakunga, ir sacīts vienkārši, ka šis likumpro-
jekts jānodod atpakaļ budžeta un agrarlietu komisijai
pārstrādāšanai,tad kādēļ ? Ko komisija zinās darīt pēc

29*
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tam, kad šis likumprojekts būs tai nodots atpakaļ?
Vai komisijai aicināt Rubuļa kungu un prasīt, ko viņš
īsti grib? Bez tam vēl ir liels jautājums, vai tam,
kam piekritīs Rubuļa kungs, piekritīs ari augstais
nams. Tāpēc balsot par nodošanu atpakaļ komisijai,
kad tā pēc saņemšanas nezinās, ko lai dara, ir ne-
iespējami. Tādēļ mūsu frakcija balsos pret šādu
priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Ru-
bulim.

V. Rubuls (Latgales zemnieku partija): Es gribu
atbildēt Bastjāņa kungam un aizstāvēt savu priekš-
likumu. Man liekas, ka ir pilnīgi skaidrs, kas jādara
budžeta un agrarpolitikas komisijām, no tām deba-
tēm, kas šeit norisinājās. Pat Bastjāņa kungs, kurš
izsakās pret šo priekšlikumu, neapstrīd taču 3 gal-
venos punktus. Vispirms, ka vajaga piemērot aiz-
devumu lielumu pašreizējiem apstākļiem; ka vajaga
noteikt un apspriest normu, kas paredzēta kā atmaksa
no ieguldītās ēku vērtības, tad ari pašu aizdevumu
izsniegšanas kārtību. Šis likums ir tā uzbūvēts un
šis jautājums tik sarežģīts, ka vienā vienkāršā
priekšlikuma viņu nevar ietvert. Tas būtu katrā ziņā
sīkāki izdebatējams un apspriežams. Ka ir iespējams
nodot komisijai bez tuvāka norādījuma, to jau atzi-
nusi Saeima, nododot atpakaļ nesen vienu no likum-
projektiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents vē-
las vardu pie Rubuļa priekšlikuma? Nevēlas. No-
balsošana nāk vispirms Vladislava Rubuļa priekš-
likums, kurš skan:

,Lieku priekšā likumu par valsts kreditiem lauksaimniecī-
bas ^ būvniecībai nodot budžeta un agrarpolitikas komisijai pār-
strādāšanai."

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kasir par Vladislava Rubuļa priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Vla-
dislava Rubuļa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-
nākums : par Vladislava Rubuļa priekšlikumu nodotas
26 balsis, pret to — 48, atturējušās — 6. Priekšli-
kums atraidīts. Nobalsošanā nāk pāreja uz likuma
lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz lasīšanu pa pantiem. Nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju
uz lasīšanu pa pantiem. Balsošanas iznākums: par
pāreju uz lasīšanu pa pantiem nodotas 54 balsis, pret
to nav neviena, atturējušies 22. Pāreja uz lasīšanu
pa pantiem pieņemta. Ludzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums: par valsts kreditiem lauksaimniecības būvniecī-

bai."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):

Mani kungi! Saskaņa ar to, ko es jau izteicu pie šī
projekte_, es lieku priekšā strīpot virsrakstu un likt
tai vieta sekošo: „Likums par 1920. gada 21. de-
cembra likuma atcelšanu".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Firksa iesniegtais
priekšlikum skan:

„Likumprojektā par valsts kreditiem lauksaimniecības
būvniecības virsrakstu strīpot untanFvietā likt jaunu virsrakstu:
„Likums par 21. decembra 1921. gada likuma par būvkoku iz-
sniegšanu laukuvajadzībāmatcelšanu.Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referentus
izteikties.

Referents Aug. Kalniņš: Tas komisijā nav
pārrunāts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: vārds referentam
Alberingam.

*) Runātāja atreferējums. /

Referents A. Albērings: Agrarpolitikas komisijas
vārda man jāizsakās pret to, jo agrarlpolitikas ko-
misija izstrādāja jaunu likumu, bet negribēja atcelt
pastāvošo likumu, iekams nav jauna likuma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Firksa priekšlikums. Es lūdzu pacelties tos,
kas ir par Firksa priekšlikumu. Par Firksa priekš-
likumu nodotas tikai 5 balsis.' Nepietiekošs skaits.
Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk komisijas pie-
ņemtais virsraksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
virsraksta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Virsraksts pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt 1.
pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms

sevišķs fonds 100 miljonu latu apmērā."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam-
JR. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Es /;

jau aprādīju, ka pēc tagadējā likumprojekta
jaunsaimnieki, ja viņi ceļ koka ēkas, saņem
tikai 8000 rubļu pabalsta un, maksimums, sa-
ņem IOOjOOO aizdevumu. Lai šī suma tomēr
butu lielāka un lai būtu likums kaut cik pie-
ņemams, lieku priekšā 1. pantā 100 miljoni latu vietā
likt 200 miljoni _atu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es jau vispārē- yjas debates aizrādīju, ka pie lauku būvniecības pie-;''-'ir
ņemt atkal vienu bruņotu fondu nav ne vajadzīgs, ne
veļams. Tāpēc es iesniegšu pārlabojumu — šo pir-
mo pantu, kas nodibina fondu, strīpot. Krediti lauku
būvniecībai jāatvēl budžeta kārtībā. Ja mans priekš-
likums tiktu pieņemts, tad katru gadu Saeima no-
teiktu, cik lielu kreditu viņa var atvēlēt lauku būv-
niecībai. Šis kredits būtu tik liels, cik liela būtu
lauku prasība pec līdzekļiem un cik līdzekļu valsts
spētu dot. Ar fondu jūs ari neko citu nevarat panākt.
Jus ievedat zināmu noteikumu, kas jāpilda, bet ja tas
noteikums iet pāri mūsu spēkiem, vai ari dzīves pra-
sības ir desmitreiz lielākas, par to noteikumu, tad
viņš neko nevar dot un nedos. Jūs būvniecībai tikai
aizsprostosiet ceļu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Es gri-
bētu izteikties pret Bastjāņa kunga piekšlikumu. Šis
jautājums nav tāds, kuru mēs varētu no gada uz ga-
du atlikt, kad mums tas iepatiksies, budžetā ievest
attiecīgassumas un tad ar to apmierināties. Šis nav
tāds jautājums, ar kuru tik viegli varētu rīkoties.
Kaut gan mums tādi likumi, kas jau iepriekš saista
zināmas sumas pie budžeta, nepatīk, tomēr
apbūvēšanas jautājums nav tāds, kuram mēs
varētu tik viegli paiet garām. Man lie-
kas, Bastjāņa kunga argumenti ir ļoti . viegli
apejami, ja viņš piekristu Lindiņa kunga priekš-
likumam, ka fonds jāpalielina līdz tam apmē-
ram, ka mes_ varētu būvniecības lietu izvest visā pil-
nība

^
Bastjāņa kungs_ ļoti labi zin, ka budžeta ko-

misija resoru priekšstāvji paskaidroja, ka priekš šīs
lietas ir nepieciešamiapmēram kādi 200—250.000.000
latu._ Ka augstāka normabij minēti 250.000.000. Es
domāju, ar 200.000.000 butu sasniegta tā norma, ar
kuru pagaidām varētu pilnīgi apmierināties un te-
košas vajadzības apmierināt. Ar to šī lieta būtu
nostādīta uz reāliem pamatiem. Bet jā mēs tagad
nostajamies_ uz citāda viedokļa, tad mēs gribot ne-
gribot nostājamies uz Firksa kunga viedokļa, kurš
ir ļoti skaidrs, bet ari ļoti bīstams — pastāvošo li-
kumu atcelt, viņa vietā neko neradīt un agrārre-
formu caur to galīgi apturēt. Firksa kunga politika
ir skaidra, bet es nezinu, vai sociāldemokrāti ar viņu
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var solidarizēties. Es domāju, ka te būs drīzāk pār-
pratums, bet ļoti nevēlams pārpratums. Tāpēc no-
raidīt 1. pantu, kurš paredz fondu, ar kuru mēs va-
rētu to lietu, kas līdz_ šim veicināta, veicināt ari
turpmāk citāda virziena_ tāds priekšlikums neiztur
kritiku. Tadeļ katra ziņa es pabalstu Lindiņa kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.

, , ,/Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais!v> centrs): Likumdevēji! Runājot no budžeta viedokļa
un _ vispārīgi no valsts saimnieciskās dzīves
iekārtošanas viedokļa, man pilnīgi jāpiekrīt
Bastjāņa kungam. Šinī gadījumā es to daru
ari ka_ finansu ministrs. Ja es gribētu stai-
gāt parsolīšanas ceļu, tad tas nebūtu grūti
un varbūt vel atradīsies kāds deputāts, kas varēs
pielikt vel.kādus simtus miljonus, tādēļ ka ar tādu
propoziciju_ nekas nav panākams, itin nekas. Mums
mežu apstakļiir daudz maz zināmi, tomēr ne pil-
nīgi zināmi, ka tas butu vēlams. Viņi vēl nav in-
ventarizēti. Es atceros, ka tad, kad šis jautājums
sava laika bij mums uz dienas kārtības sakarā ar
Tilden Smidta lietu, es gribēju dabūt skaidrību par
to, kas no rnusu mežiem būtu ieķīlājams, bet par no-
žēlošanu es šo skaidrību nevarēju dabūt. Tāpēc vien-
kārši ņemt kaut kādu skaitli un par to palielināt
sumu nav ieteicams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Mani pārsteidza

Trasuna kunga uzstāšanās. Viņš pats, kā budžeta
komisijas loceklis, ir ņēmis dalību mūsu budžeta caur-
skatīšana, kaut ari ne visās sēdēs, un ir dzirdējis, ka
uz sociāldemokrātu, sevišķi uz manu personīgu
priekšlikumu, līdzekļi zemes bankai ir tikuši palieli-
nāti ka šogad, tā pagājušā gadā par diezgan lielām
sumam, par vairākiem miljoniem, taisni tāpēc, lai
lauksaimniekiem dotu iespēju kā būvēties, tā iegādāt
inventāru. Pēc visa tā Trasuna kungam ir drosme
nākt un teikt, ka sociāldemokrāti grib to pašu, ko
Firksa kungs — apturēt lauku būvniecību. Tā, Tra-
suna _kungs_ ir pārāk vieglprātīga izturēšanās šinī
augsta nama _ Ja to būtu darījis kāds cits deputāts,
kas lietu nepārzin, tad vēl es to būtu sapratis, bet es
zinu, ka Trasuna kungs to nevarēja nezināt. Tādēļ
nākt šear tādu argumentu bij nevietā. Mani un ma-
nas frakcijas motivi ir skaidri. Es jau atzīmēju, ka
mēs nevaram kārtot mūsu saimniecisko dzīvi, ja
visu musu_ budžetu sadalām tikai fondos un šos fon-
dus pec kārtas tikai liekam iekšā budžetā. Tā nevar
vadīt saimniecisko dzīvi, sevišķi tādā valsti, kāda
ir museja, kas, vienkārt, ir jauna, otrkārt, ir izpostīta.
Viņas saimnieciskam aparātam ir jābūt ļoti vijīgam,
kur vienu gadu jāsviež nauda uz vienu pusi un otru
gadu uz otru pusi. Fonds kavē to darīt, un tāpēc tas
nav pieņemams. (Starpsaucieni.) Sociāliem liku-
miem nav tādas fonda_sistēmas, kāda šeit ir ievesta.
Tur nav noteikts, ka jārada fondi ar tik un tik daudz
miljoniem. (Starpsaucieni.) Klīves kungs, sociālos
likumos ir teikts, ka to procentu, ko valsts maksā,
izlemj kases dalībnieki ar savām iemaksām un pēc
ta procenta izrēķina sumu. Otrkārt, runāt par to,
Khves kungs, ka sociāldemokrāti ir pret lauku būv-
niecību, taču nu neviens nevar. Lai nāk un saka, ko
grib, bet šis motivs ir pilnīgi nenamatots. Aiz tāda
motivējuma patiesība vajaga būt citiem nolūkiem.
Mes esam pret fondu tādēļ, ka nevar saimnieci-
skos kreditus sastindzināt. Viņi ir jāpadara par vi-
jīgiem (viņus nevar stindzināt), kā to prasa ari finansu
ministrs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairāk nav vēlējies. Runātāju saraksts izsmelts. Ie-

sniegti 3priekšlikumi. Pirmais iesniegts no Velkmes.
Velkme liek priekša

likumā par valsts kreditiem lauku būvniecībai 100 miljonu
vieta likt 120 miljoni latu.

Lindiņš liek priekšā
1. panta otrā rindiņā 100 miljoni latu vietā likt 200 mil-

joni latu.
Bastjānis liek priekšā
1. pantu izteik šādi: ..Lauksaimniecības būvniecībai vaja-

dzīgos kreditus atvēl budžeta kārtībā."
Lūdzu referentus dot atsauksmi par iesniegtiem

priekšlikumiem. Vārds budžeta komisijas refe-
rentam.

_ Referents Aug. Kalniņš: Budžeta komisija izsa-
cījās pret visiem 3 priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoli-
tikas komisijas referentam.

Referents A. Albērings: Kas zīmējas uz Velkmes
priekšlikumu, tad to agrarpolitikas komisija vienbal-sīgi pieņēma, 100 miljonu latu vietā likt 120 miljonu
latu, jo tas bija ari agrākais agrarpolitikas komisijas
priekšlikums. Kas zīmējas uz citiem priekšlikumiem,
tad tos agrarpolitikas komisija divos lasījumos, kad
likums tika izstrādāts, noraidīja.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Bastjāņa priekšlikums izteikt 1. pantu viņa
priekša likta redakcijā. Ja tas tiktu pieņemts, tad
atkristu Velkmes un Lindiņa priekšlikumi. Ja Bast-
jāņa priekšlikums tiktu atraidīts, tad nobalsošanā
nāks vispirms Lindiņa priekšlikums, kā radikālākais,
kurš 100 miljoni latu vietā Hek 200 miljoni latu. Ja
to noraidītu, tad nobalsošana nāktu Velkmes priekš-
likums. Es likšu tagad Bastjāņa priekšlikumu uz
balsošanu:

..Lauksaimniecības būvniecībai vajadzīgos kreditus atvēl
budžeta kartība."

Referenti izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos,kas ir par Bastjāņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-
šanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Bastjāņa
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to — 33 balsis.
Atturejies_ nav neviens. Bastjāņa priekšlikums pie-
ņemts. Līdz ar to 1. pants pieņemts Bastjāņa priekšā
likta redakcija. Līdz ar toatkrīt Velkmes un Lindiņa
iesniegtie priekšlikumi. Es lūdzu nolasīt 2. panta
tekstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„1. pantā minētais fonds sastādās:
a) no 50 miljoniem latu, kas asignējami valsts zemes ban-

kai budžeta kārtībā 6 gados, sākot ar 1925./26. bu-
džeta gadu;

b) no būvniecībai _ derīgiem meža materiāliem 50 miljonu
latu vērtība pec takses cenām, kas izsniedzami būv-
niecības.vajadzībām, izmantojot mežu virs tāmes līdz
piecgadīgas būvkoku cirsmas apmēram.

Piezīme. Takses cenas nosaka ministru kabinets uz zem-
kopības ministra priekšlikumu periodiski, piemērojo-
ties tirgus cenām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 2. panta vārdu
neviens neveļas. Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pēc tam, kad
pieņemts 1. pants no manis priekšā liktā redakcijā
un fonda sistēma principa iznīcināta, 2. pants vecā
redakcija nav pieņemams. Tāpēc es lieku priekšā
pantu visa visuma strīpot.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
.viens neveļas. Lūdzu referentu izteikties. Vārds
finansu komisijas referentam.

Referents Aug. Kalniņš: Tāds stāvoklis, kādu
liek priekšā Bastjāņa kungs, komisijā nebija pare-
dzēts un es tāpēc par to nevaru izsacīties. Komi-
sija bija pieņēmusi 2. pantu tādā redakcijā, kāda te ir
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un komisijas vārdā varu Izteikties tikai pret pār-
labojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoli-
tikas komisijas referentam.

Referents A. Albērings: Agrarpolitikas komisijas
vārdā jāizsakās pret to priekšlikumu, bet no otras
puses man jāziņo, ka agrarpolitikas komisija savu
atsauksmi deva par visu likumu, t. i. par visu likuma
tekstu, tādu tekstu,, kāds agrarpolitikas komisija
caurskatīts un kāds tai priekša likts. Jaunais teksts
caurskatīts komisijā nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Bastjāņa priekšlikums

„2. pantu strīpot."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa priekš-

likumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Bastjāņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Bastjāņa
priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to 8, atturēju-
šies 10. Bastjāņa priekšlikums pieņemts. 2. pants
strīpots. Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„No būvniecības fonda izsniedzami ilggadīgi aizdevumi

jaunierīkojamām, izdalāmām viensētas, lauku amatnieku un
karā nopostītām saimniecībām, ka ari lauku pašvaldībām nepie-
ciešamo ēku jauncelšanai un uzlabošanai. Aizdevumu maksi-
mālos apmērus noteic ministru kabinets. Atsevišķam saimnie-
cībām izsniedzamo aizdevumu apmērus ministru kabineta no-
teiktās robežās nosaka zemes banka."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Albērings (zemnieku savienība): Godātie de-

putātu kungi! Kaut gan pēc tam,kad 1. pants ir gro-
zīts un 2. noraidīts, ir ārkārtīgi grūti kādu pārlabo-
jumu ienest, es tomēr atrodu par iespējamu vismaz
pie 3. panta ienest pārlabojumu un tas attiecasuz
jautājumu,par ko es jau runāju, t. i. uz saimniecībām,
kuras ir paredzētas 21. decembra likuma un nav pa-
redzētas šinī likumā. Tāpēc es lieku priekša šinī
likumā, kurš radīsies 21. decembra likuma vieta —
ceru, ka tas tiks ari pieņemts — lieku priekša otra
rindā strīpot „un" un tā vieta likt „ ," un treša rinda
starp vārdiem „nopostītām" un „saimniecibam" ie-
spraust vārdus „un pastāvošām".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
Kungi! Runādams vispārīgi par šo likumprojektu,
es jau aizrādīju, ka ja paliek 3_ pants ta, ka viņš ir,
tad Latgales zemnieki nevarēs to izlietot, kamer
viņi pagaidām paliek sādžā. Viņi pāries uz viensē-
tām ne agrāk, kā pēc 5, 6 vai 7 gadiem un tad jau
nebūs ko saņemt no būvkokiem vai naudas. Tā-
pēc mazākais tagad viņiem jādod iespēja vienu vai
otru ēku atjaunot, kamēr viņi vēl paliek uz_ vietas.
Lai tas būtu iespējams, tad es lieku priekšā pārla-
bojumu — 3."pantā pēc vārdiem Jaunierīkojamām"
iespraust vārdus „vecsaimniekiem sagruvušo dzīvo-
jamo ēku atjaunošanai".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Tas uztraukums,

kas radās labā spārnā un ari pie maziniekiem pie
panta pieņemšanas, tagad top skaidrs ar Alberinga
kunga priekšlikumu (A. Klīves starpsauciens). Klī-
ves kungs, nelaime priekš jūsu frakcijas jau ir tā, ka
izslēgtas vecsaimniecības. Tā ir vienīgā sāpīgā vieta
ko jūs negribiet pielaist. (Sauciens pa labi: „Gluži
pareizi!") To ari vajaga atklāti pateikt, ka nevis
jaunsaimnieku dēļ, vai ari tāpēc, ka deputāts Firkss
kaut ko liek priekšā likums nav derīgs, bet tādēļ, ka
vecsaimnieki tur nav iekšā. Man šķiet, pret šo
priekšlikumu, ar kuru te nāca Alberinga kungs, ir jā-

izsakās pret. Ja nāk ar priekšlikumu izsniegt aiz-
devumu pastāvošām saimniecībām, kurām ir maza
zemes platība, kā piemēram, Latgalē, tad to varētu
saprast un atbalstīt, jo stāvoklis ir slikts. Bet janak
ar priekšlikumu izsniegt aizdevumus vecsaimnie-
kiem, kuri pastāv ilgu laiku, kuriem ir visas ēkas,
tad tas nav pieņemams. Tas nozīmētu — jaunsaim-
nieku vajadzībām rakt kapu, jo ja izsniegs vecsaim-
niekiem, tad jaunsaimniekiem nepaliks pāri. Šis ir
tas motivs, kāpēc jāizsakās pret vecsaimniecību ie-
slēgšanu. Ja mums būtu pietiekoši daudz līdzekļu,
tad es nerunātu pretim. Vienīgais iemesls ir tas, ka
mums ir par maz līdzekļu. Tāpēc es esmu pret Al-
beringa priekšlikumu.

Pie šī panta man ir vairāki pārlabojumi. Vis-
pirms man ir priekšlikums, sakarā ar manu priekš-
likumu pie 1. panta, 3. panta sākumu izteikt sekosi:
„No budžeta kārtībā atvēlētiem kreditiem izsniedza-
mi". Otrkārt, otrā rindiņā strīpot vārdu „lauku",
jo šiem aizdevumiem jāzīmējas ne tikai uz lauku
amatniekiem, bet ari uz tiem, kuri ir mazās pilsē-
tās un miestos, jo galu galā, kas noteiks, kuriem ir
lauksaimniecības raksturs, kuriem nav. Tāpēc
vārds Jauku" ir strīpojams. Viņš ari nebija budžeta
komisijā 2. lasījumā, bet tika ievests 3. lasījumā. Tā-
lāk budžeta komisija šeit ievedusi vienu teikumu,
kurš ir lieks, t. i. 4. rindiņā, kur ir sacīts, ka aizde-
vumu maksimālos apmēros noteic ministru kabinets.
Tas runā pretim tālākam, jomaksimālos apmērus no-
teic likums. Tas ir strīpojams,kā nevajadzīgs. Bei-
gās,kur iet runa par to, ka atsevišķā saimniecībā iz-
sniedzamo aizdevumu apmērus ministru kabineta no-
teiktās robežās nosaka zemes banka, tur jāstrīpo mi-
nistru kabinets un tā vietā jāliek „likumā noteiktos
apmēros", jo likums noteic maksimālos apmērus.
Katrā konkrētā gadījumā tos aizdevumus noteiks
zemes banka," kura ar viņiem rīkosies. Tos 4 pārla-
bojumus es lūdzu pieņemt. Es likšu priekšā tos bal-
sot atsevišķi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Iesniegti ir sekosi priekšlikumi. Kā
pirmais iesniegts Velkmes priekšlikums, kurš skan:

„3. panta 1. teikumā 3. rindiņā starp vārdiem „kā ari" un
„lauku pašvaldībām" iespraust vārdus „pastāvošām saimnie-
cībām ar zemes platību līdz 27 ha un ..."."

Tālāk kā otrs nāk Alberinga priekšlikums, kurš
skan:3.panta2.rindiņāstrīpotvārdu„un"tajāvietāliekot
„ ," un trešā rindiņā starp vārdiem „nopostītām" un „saimnie-
cīb?>m" iespraust vārdus „un pastāvošām"."

Tālāk Franča Trasuna priekšlikums
pēc vārda Jaunceļamām" iespraust vārdus „vecsaimniecī-

bām sagruvušo ēku atjaunošanai".
Tad Bastjāņa priekšlikumi:
„3. panta sākumā strīpot vārdus „No būvniecības fonda"

un tajā vietā likt „No budžeta kārtībā atvēlētiem kreditiem". "
Otrs priekšlikums
2. rindiņā strīpot vārdu „lauku".
Trešais priekšlikums
3. panta 4. rindā strīpot teikumu: „Aizdevumu maksimā-

los apmērus u. t. t."
un ceturtais priekšlikums
strīpot vārdu „ministru kabinets" un tā vietā likt vārdu

„likuma".
Beidzot ir iesniegts priekšlikums no Dzeņa:
„Lieku priekšā strīpot vārdus „lauku amatnieku"."
Francis Trasuns ir izlabojis savu priekšlikumu

tai ziņā, ka viņš tagad rediģē savu pārlabojumu se-
kosi: :

„pēc vārda ,,'jaunierīkojamām" iespraust vārdus „vec-
saimniecībām sagruvušo ēku atjaunošanai"."

Es lūdzu dot atsauksmi par iesniegtiem priekš-
likumiem. Vārds budžeta komisijas referentam.
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Referents A. Kalniņš: Es budžeta komisijas
vārda varu izteikties tikai par to priekšlikumu,kuru
ienesa Bastjāņa kungs attiecībā uz budžeta kārtībā
atvēlētiem kreditiem, izsakoties pret visiem citiem
priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referen-
tam Alberingam.

Referents A. Albērings: Agrarpolitikas komisija
ir pret visiem priekšlikumiem, izņemot to, kuru es
iesniedzu, jo tas bija pieņemts otrā lasījumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība: ka pirmais nāk nobalsošanā Alberinga priekš-
likums, pie kam ar Alberinga priekšlikuma pieņem-
šanu atkrīt Velkmes priekšlikums, jo Alberinga
priekšlikums, kurš attiecas uz visām pastāvošām
saimniecībām, ir plašāks par Velkmes priekšlikumu,
kurš attiecas tikai uz pastāvošām saimniecībām ar
zemes platību līdz 27 hektāriem. Ja Alberinga priekš-
likums tiktu noraidīts, tad nāks nobalsošanā Velk-
mes priekšlikumu. Pēc tam nāks nobalsošanā
4 Bastjāņa priekšlikumi, tad Franča Trasuna priekš-
likums un beidzot Dzeņa priekšlikums. Vispirms es
lieku uz balsošanu Alberinga priekšlikumu:

„3. panta 2. rindiņā strīpot vārdu „un" tajā vietā liekot
komatu un 3. rindiņā starp vārdiem „nopostītām" un „saim-
niecībām" iespraust vārdus „un pastāvošām"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekš-
likumu. (Sauciens no vietas: „Tas neies cauri!" Jau-
trība.) Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Al-
beringa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Alberinga priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret
to — 31, atturas 16. Alberinga priekšlikums atrai-
dīts. Nobalsošanā nāk Velkmes priekšlikums:

„Pirmā teikuma 3. rindiņā starp vārdiem „kā ari" un
„lauku pašvaldībām" iespraust vārdus: «pastāvošām saimnie-
cībām ar zemes platību līdz 27 ha un"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Velkmes priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Velk-
mes priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie Velkmes
.priekšlikuma? Balsošanas iznākums: par Velkmes
priekšlikumu nodotas 47 balsis, pret to nav neviens,
atturas 25. Velkmes priekšlikums pieņemts. Nobal-
sošanānāk Bastjāņa pirmais priekšlikums,kurš skan:

„3. panta sākumā strīpot vārdus „No būvniecības fonda"
un tā vietā likt vārdus „No budžeta kārtībā atvēlētiem kre-
ditiem"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bast-
jāņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie šī priekš-
likuma? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa priekš-
likumu — 45 balsis, pret nav neviens, atturas 29.
Priekšlikums pieņemts. Otrs Bastjāņa priekšlikums:

„3. panta otrā rindā strīpot vārdu „lauku"."
Lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Bastjāņa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bastjāņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas
iznākums: par Bastjāņa otro priekšlikumu nodo-
tas 27 balsis, pret to nav nodota neviena balss, at-
turējušies 42. Priekšlikums atraidīts. Trešais Bast-
jāņa priekšlikums:

„3. panta ceturtā rindā strīpot teikumu: „Aizdevumu mak-
simālos apmērus u. t. t."."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa trešo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iz-
nākums: par Bastjāņa trešo priekšlikumu nodota 41
balss, pret to nav nodota neviena, atturējušies 29.
Priekšlikums pieņemts. Ceturtais Bastjāņa priekš-
likums:

„3. panta pēdējā teikumā strīpot vārdus „ministru kabi-
neta" un tā vietā likt vārdu „likuma","

Ludzu pacelties tos, kas ir par ceturto Bastjāņa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bastjāņa ceturto priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa ceturto
priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies 27. Priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk Franča Trasuna priekš-
likums:

„pēc vārda „jaunierīkojamām" iespraust „vecsaimniecī-
bām sagruvušo ēku atjaunošanai"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Franča Trasuna
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Franča Trasuna priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret
to nodota 1 balss, atturējušies 40. Priekšlikums
atraidīts. Beidzot nāk nobalsošanā Dzeņa priekšli-
kums:

„Lieku priekšā strīpot vārdus „lauku amatnieku"."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšli-

kumu. Par Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 3 bal-
sis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobal-
sošanā nāk 3. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 3. panta pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par 3. panta pieņemšanu
nodotas 50 balsis, pret to nodotas 16 balsis, atturē-
jušies7. 3. pants, pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. panta
tekstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Aizdevumu apmērus nosakot jānovelk attiecīga dala par

katru samniecībā jau pastāvošu nepieciešamu ēku; tāpat atvel-
kami ēku celšanai izsniegtie valsts aizdevumi un iesniegto būv-
koku vai būvkokiem derīga piešķirta meža vērtība pēc 2. p.
minētās takses, saskaņā ar 5. p. apzīmētām būvkoku normām.".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vladislavs Ru-
bulis iesniedzis priekšlikumu

pie 4. panta pielikt piezīmi:
„P i e z ī m_e. No aizdevumu sumas nav atvelkama to

izdalāmo viensētās koka ēku vērtība, kuras ir cel-
tas vairāk kā 15 gadu atpakaļ."

Vārdu lūdz Fr. Trasuns.
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Ja

4. pants paliktu tāds, kāds viņš tagad ir, tad Latgales
zemnieki nevarētu neko dabūt, jo pants skan tā:
„Aizdevumu apmērus nosakot, jānovelk attiecīgā daļa
par katru saimniecībā jau pastāvošu nepieciešamu
ēku". Tiem zemniekiem, kas sādžās dzīvo un kas
grib iziet uz viensētām, ja tiem par tām ēkām no-
vilks, tad viņi neko nedabūs. Es lieku priekšā tei-
kumu Jānovelk attiecīgā daļa par katru saimniecībā
jau pastāvošu ēku" strīpot un iesākt šo pantu tādā
veidā: „Aizdevumu apmērus nosakot, atvelk ēku
celšanai izsniegtos valsts aizdevumus" un t. t.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jez.
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Man
drusku citāds priekšlikums pie šī panta. Es lieku
priekšā šādu piezīmi: „Latgales sādžinieki, kas iz-
iet viensētās, pielīdzināmi jaunsaimniekiem, kuriem
ir viena ēka." Es gribu vispāri izteikties par tiem,
kas iziet uz šī likuma ievērojamu paplašināšanu un
jaunu saimniecisku kategoriju ietilpināšanu likuma.
Jāsaka, ka ar to mēs vēl vairāk apgrūtināsim to stā-
vokli, kuriem vispirmā kārtā nepieciešami līdzekļi
priekš apbūvēšanas, t. i. jaunsaimniekiem un Latga-
les viensētniekiem. Mēs nevaram ietilpināt šinī liku-
mā visus vecsaimniekus. Pēc būtības tas varbūt būtu
atzīstams, jo ari vecsaimniekiem ir jābūvē ēkas, bet
mums nav iespējams viņiem palīdzēt,_kad mums ir
lielas nabadzīgo kategorijas. Ja jau mēs pirmā kārtā
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nostādīsim vecsaimniekus, tad jauniem bus grūd gā-
dāt un caur to mēs viņus nostādīsim neiespējama
stāvoklī. Ari par Latgali man jāaizrāda, ka tur šādu
vecsaimnieku, kas būs jau agrāk izgājuši, viensētas,
ir ļoti maz. 80% no visiem Latgales zemniekiem ir
jaunsaimnieki un sādžinieki, kas dalās viensētas. Ja
mēs tagad pirmkārt gribam ieverot vecsaimniekus
un tiem pirmām kārtām sadabūt būvmateriālus un
tie tad drīzāk tiks pie aizdevumiem nekā jaunsaim-
nieki un sīksaimnieki, kuri nav tik spējīgi un kuriem
ir vairāk grūtību, — tad tas bus nepareizi. Tapec
es izteiktos pret šī likuma paplašināšanu, jo vajadzī-
bas ir jāapmierina pirmkārt tur, kur vislielākais trū-
kums. Man vēl jāsaka, ka šajos pantos tagad vispāri
grūti ietilpināt kaut ko pēc visiem tiem pārgrozīju-
miem, kādi jau izdarīti. Jaunais likums vairākuma
redakcijā ir padarīts ļoti raibs un mēs nezinām ari
vai tos aizdevumus dabūs ari tie, kam viņi tieši do-
māti. Bastjāņa kungs gan ļoti dusmojas par to, ka es
norādīju uz sociāldemokrātu solidarizešanos ar
Firksa kungu, bet, kungi, neņemat ļaunā —_ tas ta
iznāk. Mēs pavisam vēl nezinām, kāds sastāvs bus
nākošai Saeimai un vai zemes bankai tad tiks atvē-
lēti vajadzīgie miljoni priekš apbūvēšanas lietas iz-
vešanas. Mēs jau zinām, kā tie līdzekļi dažu labu reiz
iziet. Visādi priekšlikumi sanāk kopā, varbūt atkal
nāks priekšlikums, ka vienu otru sportistu vajaga
sūtīt uz ārzemēm, ari citas vajadzības radīsies klāt,
bet būvniecības lietas stāvēs uz vietas. Lūk, kādēļ
es domāju, ka šoreiz mēs bez speciāla fonda radīša-
nas nevaram iztikt, ka mēs nedrīkstam nobīdīt pie
malas taisni tās vajadzības, kas mūsu valstīir vienas
no pirmām. No šā izejot es uzturu savu pārmetumu
Bastjāņa kungam ari tagad spēkā, jo sociāldemokrāti
šinī lietā, noraidot likuma 1.pantu, kurš izietuz būv-
niecības fonda radīšanu, ir izteikušies, ka jaunsaim-
nieku apbūvēšanas lieta viņiem nebūt nav ta pirmā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Aug-

_ t stais nams! Man būs pārlabojums pie vārda „pasta-
vošu", jo te var iznākt pēc tagadējās redakcijas ļoti
lielas nepareizības un pārestības vecsaimniekiem,
kuriem būs vecas ēkas un pie aizdevumu saņemša-
nas, kad tie sāks būvēties, aizrādīs uz vecām ēkām
un pie aizdevumu izsniegšanas tāpēc atrēķinās zinā-
mu daļu no izsniedzamā aizņēmuma. Tas pilnīgi ne-
iespējams stāvoklis, ka aizdevumu varētu vēl sama-
zināt. Ja jau tagad aizdevumu suma ir maza un ar
viņu jau ir tā grūti iztikt, jaunu saimniecību taču jau
nevar ar to vienu sumu izbūvēt, kuru izsniedz valsts
zemes banka un tāpēc loģiski, ka veciem saimnie-
kiem tāda likuma redakcija radītu lielas grūtības, ja
viņiem būtu vecas ēkas un ja viņiem tiktu atrēķināta
no aizdevuma šo ēku izbūves vērtība. Tāpēc es lie-
ku priekšā strīpot vārdu „pastāvošu" un tā vārda vie-
tā likt sekošu: „uzbūvētu Latvijas pastāvēšanas lai-
kā". Tas ir saprotams tā, ja viņš dabūjis par vienu
piekto daļu kokus, tad tas var atsaukties uz izsnie-
dzamā aizdevuma lielumu, bet ja-viņa māja uzbūvēta
pirms kara, viņarn tomēr būtu nepieciešami izsniegt
aizdevumu pilnos apmēros. Ceru, ka augstais nams,
pieņemot šo likumu, vadīsies vienīgi no lietderības
viedokļa un pieņems manu priekšlikumu, lai nera-
dītu nevajadzīgu plaisu starp jaunsaimniekiem un
vecsaimniekiem, nostādot jaunsaimniekus pārāk iz-
cilus stāvoklī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V.Bastjānis (sociāldemokrāts): Man pie 4. pan-

ta ir 2 pārlabojumi. Viens ir tīri techniskās dabas
un zīmējas uz vārdiem: „2. pantā minētās" . Tie ir
jāstrīpo, tāpēc ka 2. pantu mēs strīpojām. Bez tam
pēc vārda „takses" ir jāiesprauž vārds „cenām". Tad

pants būtu skaidrs un beigas skanētu „tapat atvel-
kami ēku celšanai izsniegtie valsts aizdevumi un iz-
sniegto būvkoku vai būvkokiem derīga piešķirta me-
ža vērtība pēc takses cenām". Tagad sakara ar to,
ka 2. pants ir strīpots, par kuru šeit Klīves kungs at-
ļāva sev piezīmēt, it kā es nezinot, kas tur īsti būšot,
es lieku priekšā papildinājumu pie 4. panta, ka pie-
zīmi, kas bij pie strīpotā 2. panta, pārceltu uz_4. pantu.
Piezīmē ir noteikts, ka būvkokus izsniedz pec takses
cenām, kuras nosaka ministru kabinets uz zemkopī-
bas ministra priekšlikumu. (A. Klīve no vietas: „Kas
tas ir „takses cenām?") Klīves kungs, šeit nav ne-
kāda eksaminācijas zāle, lai izskaidrotu, kas jr tak-
ses cenas. Tā tad jautājums ir skaidrs un pārlabo-
jumus, kurus es lieku priekšā sakara ar 2. pantu, es
lūdzu pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Iesniegti sekosi priekšlikumi. Ru-
buļa priekšlikums

4. pantu papildināt ar piezīmi:
,,P i ez ī m e. No aizdevumu sumas nav atvelkama to iz-

dalāmo viensētās koka ēku vērtība, kuras ir celtas
vairāk kā 15 gadu atpakaļ."

Alberinga priekšlikums:
3. rindiņā starp vārdiem „un" un „izsniegto" iespraust

vārdus „uz atvieglotiem noteikumiem".
Franča Trasuna priekšlikums:
Pēc vārdiem ..Aizdevumu apmērus nosakot" strīpot teiku-

ma tālāko dalu līdz vārdiem: ..atvelkami ēku celšanai u. t. t.".
Jezupa Trasuna priekšlikums:
pie 4. panta likt šādu piezīmi: «Latgales sādžinieki, kas

iziet viensētās, pielīdzināmi tādiem jaunsaimniekiem, kam ir
viena ēka."

Dzeņa priekšlikums:
lieku priekšā strīpot vārdu ,.pastāvošu" un tā vietā likt

vārdus „uzbūvētu Latvijas pastāvēšanas laikā".
Tad Bastjāņa 2 priekšlikumi:
4. rindā strīpot „2. p. minētās" un pēc vārda „takses" ie-

spraust vārdu „cenām".
Otrais priekšlikums:,
4. pantu papildināt ar 2. pantā strīpoto piezīmi: „Takses

cenas nosaka ministru kabinets uz zemkopības ministra priekš-
likumu periodiski, piemērojoties tirgus cenām."

Lūdzu referentus dot atsauksmi par iesniegtiem
priekšlikumiem. Vārds budžeta komisijas referen-
tam.

Referents Aug. Kalniņš: Es varu izteikties tikai
par diviem Bastjāņa priekšlikumiem: par piezīmes
pārnešanu no 2. panta un par strīpošanu „2. pantā
minētās". Par tiem es varētu izteikties piekrītoši.
Par citiem es nevaru izteikties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpo-
litikas komisijas referentam.

Referents A. Albērings: Priekšlikumi nav ap-
spriesti agrarpolitikas komisijā un tāpēc es nevaru
par tiem izteikties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanā kā
pirmais nāk Franča Trasuna priekšlikums, jo tas at-
tiecas uz 4. panta tekstu 1. rindā. Ja Franča Tra-
suna priekšlikums tiek pieņemts, tad atkrīt Dzeņa
priekšlikums, jo tas attiecas uz vārda „pastāvošu"
grozīšanu, ko Francis Trasuns liek priekšā strīpot.
Tālāk nāk nobalsošanā Alberinga priekšlikums:

3. rindā starp vārdiem „un izsniegto" likt vārdus „uz at-
vēlētiem noteikumiem".

Pēc tam nāk nobalsošanā Bastjāņa pirmais
priekšlikums, kurš skan:

4. rindā strīpot vārdus „2. pantā minētās" un pēc vārda
„takses" iespraust vārdu „cenām".

Pēc tam nāk nobalsošanā piezīmes pie šī panta:
Vladislava Rubuļa piezīme, Jezupa Trasuna piezīme
un Bastjāņa piezīme. Balsošana notiek par Franča
Trasuna priekšlikumu, kurš skan:
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„Lieku priekša 4. pantā pēc vārdiem „aizdevumu apmē-
rus nosakot" strīpot teikuma tālāko daļu, līdz vārdiem „atvel-
kami eku celšanai" u. t. t."."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Franča Tra-
suna priekšlikumu. Par priekšlikumu tikai 3 balsis;
nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-

- šana nāk Dzeņa priekšlikums:
„Lieku priekšā strīpot vārdu ..pastāvošu" un tā vietā likt

,.uzbūvētu Latvijas pastāvēšanas laikā"."
Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Dzeņa priekš-

likumu. Par priekšlikumu nodotas 13 balsis. Ne-
pietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā
nāk Alberinga priekšlikums:

„4. panta 3. rindā starp vārdiem „un" un ..izsniegto" ie-
spraust vārdus „uz atvieglotiem noteikumiem"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Par
priekšlikumu nodotas 25 balsis; nepietiekošs skaits;
priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk Bastjāņa
priekšlikums:

„4. rindā strīpot vārdus „2. pantā minētās" un pēc vārda
„takses" iespraust vārdu „cenām".

Es lūdzu pacelties tos,kas ir par Bastjāņa priekš-
likumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bastjāņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie
priekšlikuma? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret nav neviena, at-
turas 5, — nav kvoruma. Pārtraukums uz 10
minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 9.05—9.20 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās. Nobalsošanā nāk Bastjāņa priekšlikums:

„4. rindā strīpot vārdus „2. pantā minētās" un pēc vārda
„takses" iespraust vārdu „cenām".

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa priekš-
likumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bastjāņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie šī
priekšlikuma? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa
priekšlikumu — 44 balsis, pret nav neviena, atturas
21. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk Ru-
buļa priekšlikums:

„4. pantu papildināt ar piezīmi:
„P i e z īm e. No aizdevumu sumas nav atvelkama to iz-

dalāmo viensētās koka ēku vērtība, kuras ir celtas
vairāk kā 15 gadu atpakaļ"."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Vladislava Ru-
buļa priekšlikumu. Par Vladislava Rubuļa priekš-
likumu nodotas 7 balsis. Nepietiekošsskaits. Priekš-
likums atkrīt. Balsošanā nāk Jezupa Trasuna
priekšlikums:

„pēc 4. panta likt sekošu piezīmi:
„Latgales sādžinieki, kas iziet viensētās, pielīdzināmi tā-

diem jaunsaimniekiem, kam ir viena ēka."
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Jezupa Trasu-

na priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Jezupa Trasuna priekšlikumu. Nav. Kas at-
turas pie šī priekšlikuma? Balsošanas iznākums: par
Jezupa Trasuna priekšlikumu nodotas 52 balsis,
pret nav neviena, atturas 18. Priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk Bastjāņa priekšlikums:

„4. pantu papildināt ar piezīmi."
Piezīme. Takses cenas nosaka ministru kabinets uz

zemkopības ministra priekšlikumu periodiski, piemē-
rojoties tirgus cenām."

Es lūdzu pacelties tos,kas ir par Bastjāņa priekš-
likumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bast-
jāņa priekšlikumu. Nav._ Kas atturas pie šī priekš-
likuma? Balsošanas iznākums: par Bastjāņa priekš-
likumu — 40 balsis, pret nav neviena, atturas 25.
Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk 4. pants
pārlabotā veidā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie šī panta?

Es lūdzu pacelties tos,kas ir par panta pieņemšanu?
Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu 51
balss, pret nav neviena, atturas 14. Pants pieņemts.
Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„3. p. minētām saimniecībāmir tiesība saņemt būvkokus

no valsts mežiem par takses cenām atļauta aizdevuma robe-
žās, bet ne vairāk par zemkopības ministra noteiktām normām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Es lieku pantu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas
atturas pie šī panta? Nav. Pants pieņemts vien-
balsīgi. Lūdzu nolasīt 6. pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Saņemtos būvkokus bez zemkopības ministrijas atļaujas

aizliegts pārdot vai izlietot citām vajadzībām. Par šo notei-
kumu neievērošanu vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz piec-
kārtīgai pārdoto koku takses cenai. Sodu uzliek zemkopības
ministrs un piedzen administratīvā kārtā. Iekasētās soda nau-
das iemaksājamas zemes bankā un pieskaitāmas būvniecības
fondam.

Piezīme. Šis soda mērs attiecināms ari uz tiem būv-
koku saņēmējiem, kuri pārkāpuši 1920. g. 21. de-
cembra likumu un kuru lietas nav vēl izbeigtas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): 6. panta bei-

dzamā teikumā ir sacīts: „Iekasētās soda naudas
iemaksājamas zemes bankā un pieskaitāmas būvnie-
cības fondam".Pēdējie vārdi „pieskaitāmas būvniecī-
bas fondam" ir jāstrīpo un jāsaka „iekasētās soda
naudas iemaksājamas zemes bankā un pieskaitāmas
valsts ienākumiem", jo būvniecības fonds ir strīpots.
Pārlabojumu lieku priekšā pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Es ša-

jā pantā lieku priekšā strīpot vārdus: „sodu uzliek
zemkopības ministrs" līdz vārdiem „administrativā
kārtā". Man liekas, ja ir paredzēts tik liels sods,
kas ari nav pareizs, pieckārtīgs, ja to sodu vienkārši
izspriedīs ministrs un piedzīs administratīvā kārtā,
tad tur nekādas kārtības un taisnības nebūs. Tur va-
jadzētu likt pēc manām domām „izspriež tiesa". Bet
tā kā te nevar izstrādāt likumu — tas ir komisijai
jāizdara — tad es lieku priekšā administratīvo varu
strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Man

pie šī panta ir pārlabojums attiecībā uz soda normu.
Jau Lindiņa kungs pareizi aizrādīja, ka pieckārtīgs
sods ir pārāk liels. Tam nav nekāda reāla pamata.
Neviens zemnieks, kas prasa pabalstu ēku celšanai,
ja viņam būs radusies vajadzība izlietot kokus citā
vietā, nekad nav spējīgs samaksāt šo pieckārtīgo
sodu. Mēs zinām, ka mums līdz šim pēc vecā liku-
ma ir noteiktas pat piecpadsmitkārtīgs soda naudas
apmērs, bet redzam ari, ka zemkopības ministrijā
guļ vesela čupa neizspriestu lietu, kuras formeli var
gan izspriest, bet kur nav nekādas izredzes piedzīt
soda naudu. Man šķiet, ka labāk ir neparedzēt tādu
sodu, kuram nav nekāda reāla pamata. Vajaga uz-
likt tādu sodu, ka varam būt daudz maz droši, ka to
varēs piedzīt. Tāpēc es lieku priekšā uzlikt trīskār-
tīgu soda normu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas. Iesniegti priekšlikumi — Bastjāņa:

Strīpot „pieskaitāmas būvniecības fondam" un tā vietā
likt: „ieskaitāmas valsts ienākumos".

Lindiņa priekšlikums:
„Strīpot „Sodu uzliek zemkopības ministrs ..." līdz vār-

diem „administrativā kārtā-1 ."
Dzeņa priekšlikums:
„Lieku priekšā strīpot vārdu „pieckārtīģai" un tā vietā

likt vardu „tnskartīga".
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Vai referenti vēlas dot atsauksmes par priekš-
likumiem? Vārds budžeta komisijas referentam
Augustam Kalniņam.

Referents Aug. Kalniņš: Man jāizsakās pret
priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoli-
tikas komisijas referentam.

Referents A. Albērings: Man tāpat jāizsakās
pret priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošana notiks
vispirms par Bastjāņa priekšlikumu, tad par Lindiņa
priekšlikumu un pēc tam par Dzeņa priekšlikumu.
Nobalsošanā nāk Bastjāņa priekšlikums:

strīpot vārdus „pieskaitāmas būvniecības fondam" un to
vietā likt «ieskaitāmas valsts ienākumos".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret Bast-
jāņa priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Bal-
sošanas iznākums: par Bastjāņa priekšlikumu nodo-
tas 48 balsis, pret to nav nodota neviena balss, at-
turējušies 19. Priekšlikums pieņemts. Nobalsoša-
nā nāk Lindiņa priekšlikums:

strīpot: „sodu uzliek zemkopības ministrs" līdz vārdiem
«administratīvā kārtā".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Lindiņa priekšli-
kumu. Par Lindiņa priekšlikumu nodotas tikai 17
balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt.
Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums:

strīpot vārdu „pieckārtīgai" un tā vietā likt vārdu „tris-
kārtīgai" .

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dze-
ņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Dzeņa priekšlikumu nodotas 52 balsis, pret to 2 bal-
sis, atturējušies 9. Dzeņa priekšlikums pieņemts. No-
balsošanā nāk 6. pants pārlabotā veidā. Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
6. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 6.
panta pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret nav ne-
viens, atturējušies 11. 6. pants pieņemts. 7. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Aizdevumu kopsumā būvkokos un naudā vienai normal-

saimniecībai, ar 20 un vairāk ha zemes platības, nevar pār-
sniegt: ēku celšanai no koka — Ls. 2000, no kleita — Ls. 3000
un no pārējiem ugunsdrošiem, materiāliem — Ls. 4000_ Saim-
niecībām mazākām par 20 ha aizdevuma norma nevar pārsniegt:
ēku celšanai no koka Ls. 100, no kleķa — Ls. 150 un nopārējiem
ugunsdrošiem materiāliem — Ls. 200 uz 1 ha no saimniecības
kopplatības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jez.
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Lai mums
nenāktos zemniekus nostādīt čigānu loma, tad es uz-
skatu, ka tā norma, ko grib piešķirt, ir galīgi nepie-
tiekoša. Ja mēs domājam izdot likumu kaut cik dzī-
vei piemērotu, tad šī norma ir katrā ziņa jāpalielina.
Es negribu pilnīgāk motivēt normas paaugstināšanas
vajadzību, jo ir pietiekoši skaidra lieta, tadeļ lieku
priekšā 7. pantu pieņemt sekoša redakcija: „Aizde-
vumu kopsumā būvkokos un naudā vienai normal-
saimniecībai, ar 20 un vairāk hektāru zemes platī-
bas, nevar pārsniegt ēku celšanai no koka 3000 latu,
no kleķa — 5000 latu un pārējiemugunsdrošiem ma-
teriāliem 7000 latu. Saimniecībām, mazākam par
20 ha, aizdevumu norma nevar pārsniegt: eku celša-
nai no koka 300 latu uz 1 ha no saimniecības kop-
platības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): . Šai
pantā paredzēts priekš saimniecībām, kuras mazā-

kas par 20 hektāriem, 100 latu. Ja saimniecība sa-
stāv piemēram no 5 desetīnām, tad saimnieks_ varēs
dabūt 25.000 rubļu. Ko viņš ar to darīs? Tāpat ja
viņa saimniecība sastāvēs no 10 desetīnām, viņš da-
būs 50.000 rubļu. Ari neko nevarēs apbūvēt. Tā-
pēc es lieku priekšā mazākais šīm saimniecībām,
kuras mazākas par 20 hektāriem, visas sumas du-
bultot, liekot 100 vietā 200, 150 vieta 300 un 200
vietā 400.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Velkmem.
A. Velkme (Latgales_ kristīgo _ zemnieku savie-

nība): Šī panta otrā daļā paredzētas sumas aizde-
vumiem saimniecībām mazākam par 20_ha. Bet ar
šīm sumām mazsaimniecības nebūs spējīgas apbu-
vēties un tāpēc es balsošu par Jezupa Trasuna
priekšlikumu. Ja tas neietu cauri, tad par Franča
Trasuna priekšlikumu, un ja tas netiktu pieņemts, es
iesniedzu jaunu priekšlikumu, kurš nosaka, ka saim-
niecībām, mazākām par 20 ha, priekš koka ekam
būtu izsniedzams 100 latu vietā 150 latu, priekš kleķa
ēkām 150 latu vietā 225 lati un priekš ekamno ci-
tiem ugunsdrošiem materiāliem, kur paredzēti 200
lati, 300 latu uz katru hektāru.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Iesniegti sekosi priekšlikumi.
Lindiņa priekšlikums:

„7. pantā visas sumas par 50% palielināt."

Jezupa Trasuna priekšlikums:
„7. pantu izteikt sekosi: «Aizdevumu kopsumā būvkokos

un naudā vienai normalsaimniecībai ar 20 ha un vairāk zemes
platības nevar pārsniegt: ēku celšanai no koka — Ls. 3000.—,
no kleķa — Ls. 5000.— un no pārējiem ugunsdrošiem materiā-
liem — Ls. 7000.—. Saimniecībām mazākam par 20 ha aiz-
devuma suma nevar pārsniegt Ls. 300.— uz 1 ha no saimnie-
cības kopplatības."

Franča Trasuna priekšlikums:
„Lieku priekšā 7. pantā ,,100 latu" vieta likt ,,200"; ,,150

latu" vietā likt ,,300"; ,,200 latu" vietā likt ,,400".
Dzeņa priekšlikums:
„Lieku priekšā strīpot skaitli ,,2000" un tā vietā likt

,,3000"; skaitļa ,,3000" vietā likt skaitli _ ,,4000" un skaitļa
,,4000" vietā likt ,,5000", bez tam panta pēdēja teikuma visas
aizdevumu sumas dubultot."

Tad Velkmes priekšlikums:
7. panta 2. dalu sākot ar vārdiem: ..Saimniecībām, mazā-

kām par 20 ha", līdz panta beigām _ strīpot un ta vieta likt seko-
šo teikumu: „Saimniecībam, mazākam par 20 ha, aizdevuma
norma nevar pārsniegt: ēku celšanai no koka — Ls. 150, no
kleķa — Ls. 250 un no pārējiem ugunsdrošiem materiāliem —

\ Ls. 300 uz 1 ha no saimniecības kopplatības."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referenta A. Kalniņš: Es budžeta komisijas

vārdā izsakos pret visiem priekšlikumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoli-

tikas komisijas referentam.
Referents A. Albērings: _ Agrarpolitikas komi-

sijā šādi priekšlikumi nav ienākuši. Bet man šķiet,
ka visi šiepriekšlikumi tādā veidā nebūtu pieņemami,
jonekādi fondi nav paredzēti un te nu tiek nosacītas
zināmas normas. Es nezinu, kā to saskaņot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kar-
tība. Vispirms nāk nobalsošanā Jezupa Trasuna
priekšlikums — izteikt pantu viņa priekšā liktā re-
dakcijā. Ja tas tiktu pieņemts, tad atkristu visi pā-
rējie priekšlikumi, bet ja viņa priekšlikums netiktu
pieņemts, tad nāks balsošanā pārlabojumi pie komi-
sijas teksta. Pirmkārt Lindiņa pārlabojums — pa-
augstināt visas sumas par 50%. Ja tas tiktu pie-
ņemts, tad atkristu pārējie. Nobalsošana notiek par
Jezupa Trasuna priekšlikumu:

7.' p. izteikt sekosi:
,.Aizdevumu kopsumā būvkokos un naudā vienainormal-

saimniecībai ar 20 ha un vairāk zemes platības nevar pārsniegt:
ēku celšanai no koka — Ls. 3000.—, no kleķa — Ls. 5000— un
no pārējiem ugunsdrošiem materiāliem — Ls. 7000.— saimnie-
cībām mazākām par 20 ha aizdevuma norma nevar pārsniegt
Ls. 300.— no- 1 ha no saimniecības kopplatības."
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Lūdzu pacelties tos, kas ir par Jezupa Trasuna
priekšlikumu. Par Jezupa Trasuna priekšlikumu no-
dotas tikai 22 balsis, kas ir nepietiekošs skaits, tas
atkrīt. Nobalsošanā nāk Lindiņa priekšlikums.

7. pantā visas sumas par 50% palielināt.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Lindiņa priekšli-
kumu. Acim redzot vairākums. Lindiņa priekšli-
kums pieņemts. Līdz ar to atkrīt pārējie priekš-
likumi, ko iesnieguši Francis Trasuns, Velkme un
Dzenis. Es lieku uz balsošanu 7. pantu pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pretpanta pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par 7. panta pieņemšanu. Balsošanas iz-
nākums: par 7. panta pieņemšanu nodotas 45 balsis,
pret to nav nevienas un atturējušies 12. Pants pār-
labotā veidā pieņemts. 8. pants.

Sekretārs J. Vesmanis.
,,.Ia 3. pantā minētās saimniecībās aizdevumi izlietoti uz-

ceļot nepieciešamās saimniecības ēkas, pēc ministru kabineta
izdodamiem noteikumiem par lauku būvniecību, tad no iz-
sniegtā aizdevumi dzēšami: a) tiem, kas minētās ēkas cēluši
no koka — 35% no 5. pantā minētās nepieciešamā koku mate-
riāla vērtības; b) tiem, kas minētās ēkas uzcēluši no mūra —
70% no 5. p. minētām koku ēkām nepieciešamā koku materiāla
vērtības.

Piezīme. Sīkākus noteikumus par dzēšamām dalām
dažāda tipa un lieluma saimniecībām un dažādām saimniecības
ēkām izdod ministru kabinets."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) _ Šī likuma

mērķis ir — panākt plānveidīgu apbuvešanos_ un,
galvenā kārtā, mežu ietaupīšanu. Projektējama li-
kuma rezultāts būs tas, ka jaunsaimnieki un vispār
saimniecības tanīs tiesībās, kādas viņiem piešķīra
21. decembra likums, tiks ierobežoti. Tomēr viņi da-
būs zināmu atvieglojumu un diezgan sajūtamu at-
vieglojumu tādā veidā, ka šo aizdevumu sumas lie-
lākā vai mazākā mērā dzēsīs. saskaņā ar to, cik liet-
derīgi viņi būvmateriālu būs izlietojuši. Tomer
viena kategorija ir aizmirsta šinī projektā, proti, ta,
kura 21. decembra likumā bija pat atsevišķi ievē-
rota — invalidi un karā kritušo piederīgie. Šinī li-
kumā par viņiem nerunā neviens pants. Butu ne-
konsekventi, ja šo kategoriju šinī likumā neievērotu.
Būtu pilnīgi pareizi un loģiski, ja mēs viņiem_ari
paredzētu kādus atvieglojumus; ja viņi apbuvejas
saskaņā ar šiem noteikumiem un ar ugunsdrošu ma-
teriālu, tad viņiem atvieglojumus nevar liegt vēl
lielākā mērā nekā pārējiem. 21. decembra likuma
papildinājumā ir attiecīgs pants par to, proti, ka būv-
koki izsniedzami par brīvu tiem kara invalidiem un
tām karā kritušo pilsoņu ģimenēm,kuriem zeme pie-
šķirta uz priekšrocību pamata. Es no savas puses
lieku priekšā papildinājumu pie 8. panta, kurš skan
tā: „Kara invalidiem un tām karā kritušo pilsoņu ģi-
menēm, kam zeme piešķirta uz priekšrocību pamata,
dzēšama pilna 5. pantā minēto koku vērtība, ja tie
ēkas cēluši no ugunsdroša materiāla vai 50% apmērā,
ja ēkas celtas no koka."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Velkmem.
A. Velkme (Latgales kristīgo zemnieku savie-

nība) : Šinī pantā paredzētā pabalstu suma, sevišķi
priekš sīkām saimniecībām būs nepietiekoša, lai viņas
varētu kārtīgi apbūvēties. It sevišķi par mazu būs
70% no koka materiāla vērtības ugunsdrošu ēku cel-
šanai. Ar tik mazu pabalstu mēs nesasniegsim to
mērķi, lai ēkas tiktu celtas no ugunsdroša materiāla.
Tāpēc es lieku priekšā, ka gadījumos, kur ēkas tiks
celtas no koka materiāla, dzēst 50% no kredita su-
mas un pie ugunsdrošu ēku celšanas dzēst 70% nevis
no koka materiāla vērtības, bet no izsniegtā kredita
kopsumas. .

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R.Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Jau pie

vispārējām debatēm es aizrādīju, ka pēc 8. panta iz-
nāk, ka ja jaunsaimnieki grib celt ēkas no koka, tie
saņem 8.000 rubļu pabalsta un jano mūra, tad 16.000
rubļu. Te tā diference ir ārkārtīgi maza, pabalsts ir
ļoti mazs un stipri atšķiras no 21. decembra likuma.
Es lieku priekšā šinī pantā ievest tādas pabalstu nor-
mas, kas līdzinātos 21. decembra likumam. Pēc 21.
decembra likuma uz kokiem tika atlaistasL, t. i.
80%. Tāpēc es lieku priekšā 8. panta a punktā 35%
vietā likt 80%. Kas attiecas uz mūra ēkām, tad te
procents ari jāpataisalielāks un tāpēc es lieku priekšā
b punktu izteikt šādi: „Tiem, kas minētās ēkas uz-
cēluši no mūra, dzēst otrtik, cik a punktā paredzēts
dzēst tiem, kas ēkas cēluši no koka." (Sauciens pa
kreisi.) Te nepiemaksā vis klāt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Te saka,
kavisi iziet uz vairāksolīšanu. Man jāsaka, kungi, ja
mēs gribam būt taisnīgi, tad mums jāpieņemLindiņa
pārlabojums. Līdz šim mēs esam to darījuši, esam
tādu dāvanu taisījuši. Un neviens nevienu vārdu ne-
teica,ka tā ir vairāksolīšana. Te uz reizi mēs gribam
teikt, ka tā tā lieta neiet un mums vajag to lietu ap-
turēt. Es gribētu teikt, ja šī apbūvēšanas lieta būtu
vienlīdzīgi gājusi, tad to varbūt vēl varētu attaisnot.
Bet, kungi, šī lieta nav vienlīdzīgi gājusi un ja mēs
šo likumu pieņemsim tādu, kādu vairākums aizstāv,
tad tiks it īpaši latgaliešiem nodarīta liela pārestība.
Pārējā Latvijā mežu materiālus būs sadabūjušiar tā-
du pat dāvanu no valsts puses, kādu liek priekšā Lin-
diņa kungs, turpretim pie mums Latgalē pēc šīs dā-
vanas tagad tikai sniedzas. Un ja tagad grib nolikt,
lai šī dzēšamā daļa būtu mazāka nekā līdz šim, tad
pārestība ir neizbēgama. (A. Klīve no vietas: „At-
jaunot drupas lielākās saimniecībās".) Drupas at-
jaunot? Bet priekš izpostītiem taču tāpat atļaujams
kāpriekš jaunsaimniekiem. Par veciem saimniekiem
mēs nerunāsim, jo mums nav materiāla un līdzekļu
priekš jaunsaimniekiem. Par jūsu drupām runāt ir
cita lieta. Jūs zem savām drupām domājiet tādas lie-
tas, par kurām mēs nestāvam. Mēs nevaram taisīt
tādus slēdzienus, ka vienā periodā dzēšamā daļa ir
divreiz lielāka nekā otrā. (Zālē troksnis.) Tas nav
taisnīgi ari priekš jaunsaimniekiem:kas līdz šim ir
saņēmis materiālus, tas ir nostādīts daudz labākos
apstākļos un kas turpmāk dabūs, tas būs sliktākos ap-
stākļos. Tādēļ es pabalstu Lindiņa kunga priekšli-
kumu un no_ savas puses vēl iesniedzu priekšlikumu
— strīpot vārdus „pēc ministru kabineta izdodamiem
noteikumiem par lauku būvniecību", jo caur to lietu
tik stipri sarežģīs, ka patiesībā piespiedīs zemniekus
visu Jo aizdevumu samaksāt un nekādu daļu viņam
nedzēsīs. Jo ir grūti iedomāties, ka viņš varēs iz-
pildīt visus tos noteikumus, ko viņam uzstādīs attie-
cīgas zemkopības resora nodaļas. (Zālē troksnis.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas.

Dzenis liek priekšā:
„strīpot skaitli „35%" un tā vietā likt „40%".
Nonāca priekšlikums:
„8. pantā pieņemt šādu jaunu nodalījumu: »
„Kara invalidiem un tām karā cietušo pilsoņu ģimenēm,

kuriemzeme piešķirta uz priekšrocības pamata, dzēšama pilna
5. pantā minēto koku materiālu vērtība, ja tie, pieturoties pie
šī panta noteikumiem, cēluši ēkas no ugunsdrošiem materiāliem,
bet 50% apmērā, ja ēkas celtas no koka."

Tālāk Velkmes priekšlikums:
„8. panta a un b punktus strīpot un to vietā likt sekošo

tekstu „bet tiem, kas minētās ēkas cēluši no koka — 50% no 7.
pantā minētā aizdevuma kopsumas" un b punktu izteikt šādi:
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„tiem, kas minētas ēkas cēluši no ugunsdrošiem'materialiem —
70% no 7. pantā minētās aizdevuma kopsumas"."

Lindiņa priekšlikums:
8. pantā „35%" vietā likt „80%" un b punktu izteikt šādi:

„tiem, kas minētās ēkas uzcēluši no mūra, dzēst otrtik, cik a
punktā paredzēts dzēst tiem, kas ēkas cēluši no koka."

Jezupa Trasuna priekšlikums :
„8. pantā strīpot vārdus „pēc ministru kabineta izdoda-

miem noteikumiem par lauku būvniecību"."
Lūdzu atsauksmes par iesniegtiem priekšliku-

miem.
Referents Aug. Kalniņš: Par Nonāca priekšli-

kumu nevaru izsacīties, jo tas nav komisijā apspriests,
bet attiecībā uz visiem pārējiem priekšlikumiem man
jāizsakās pret.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Agrarpolitikas ko-
misijas referents.

Referents A. Albērings: Tāpat agrarpolitikas ko-
misija ir pret priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Lindiņa priekšlikums kā radikālākais. Ja
Lindiņa priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkristu
Velkmes priekšlikums, kurš iziet uz mazāku sumu
pieņemšanu; ja Velkmes priekšlikums tiktu atraidīts,
tad nāktu nobalsošanā Dzeņa priekšlikums. Ar Velk-
mes priekšlikuma pieņemšanu Dzeņa priekšlikums
atkristu. Balsošana notiek par Linaiņa priekšlikumu:

„35%" vietā likt „80%", bet b punktu izteikt šādi: „tiem,
kas minētās ēkas uzcēluši no mūra, dzēst otrtik, cik a punktā
paredzēts dzēst tiem, kas ēkas cēluši no koka".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Lindiņa priekš-
likumu. Par Lindiņa priekšlikumu nodotas tikai 18
balsis; nepietiekošs skaits; priekšlikums atkrīt. Velk-
mes priekšlikums:

„8. pantā strīpot a un b punktus un to vietā likt sekošu
tekstu: „a) tiem, kas minētās ēkas cēluši no koka — 50%, no
7. pantā minētās aizdevuma kopsumas; b) tiem, kas minētās
ēkas cēluši no ugunsdroša materiāla — 70% no 7. pantā minē-
tā aizdevuma kopsumas."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Velkmes priekš-
likumu. Par Velkmes priekšlikumu nodotas tikai 9
balsis; priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk Dzeņa
priekšlikums:

„strīpot skaitli „35%" un tā vietā likt ,,40%".

Kas ir par šo priekšlikumu? Par priekšlikumu
nodotas tikai 4 balsis. Priekšlikums atkrīt. Nobal-
sošanā nāk tagad Jezupa Trasuna priekšlikums:

„8. pantā strīpot vārdus „pēc ministru kabineta izdoda-
miem noteikumiem par lauku būvniecību"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Par
priekšlikumu nodotas 5 balsis, priekšlikums atkrīt.
Nobalsošanā nāk Nonāca priekšlikums:

„Pie 8. panta pieņemt jaunu nodalījumu:
„Kara invalidiem un tām karā cietušo ģimenēm, kuriem

zeme piešķirta uz priekšrocības pamata, dzēšama pilna 5.
pantā minēto koka materiālu vērtība, ja tie, pieturoties pie šī
panta noteikumiem, cēluši ēkas no ugunsdroša materiāla, bet
50% apmērā, ja ēkas celtas no koka."

Lūdzu papelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Acīm redzot vairākums. Priekšlikums pieņemts.
Nobalsošanā nak 8. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 8. pan-
ta pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret nav neviens,
atturējušies 20. 8. pants pieņemts. Lūdzu nolasīt '?).
pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Par ēku celšanai izsniegtiem aizdevumiem pirmos 3 ga-

dos ņemams 1% zemes bankas izdevumu segšanai, bet pēc
šī termiņa notecējuma 5% gadā, no kuriem 1% ieskaitāms ze-
mes bankas izdevumu segšanai. Pēc ēku uzcelšanas un aizde-
vuma daļas dzēšanas saskaņā ar šī likuma 8, p. atlikusē aizde-
vuma dala pārvēršama valsts zemes bankas 4% ķīlu zīmju
aizdevumos. Aizdevums, kas izlietots koka ēku celšanai, dzē-

šams 28 gados, bet aizdevums, kas izlietots ēku celšanai no
ugunsdrošiem materiāliem — 41 gadā, skaitot no aizdevuma
pārvēršanas ķīlu zīmju aizdevumā.

Piezīme. No tiem, kas ēku celšanai saņēmuši valsts
aizdevumu būvkokos vai naudā, bet 3 gadu laikā
nav uzcēluši attiecīgas ēkas, izsniegtais aizdevums
piedzenams atpakaļ, aprēķinot par aizdevumu 7%
gadā par visu laiku."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī panta
neviens nevēlas? Iesniegti divi priekšlikumi. Pir-
mais Dzeņa priekšlikums:

„Lieku priekšā strīpot skaitli „3" urr tā vietā likt skaitli
„5" un skaitļa „28" vietā likt „32"."

Tad otrais Dzeņa priekšlikums:
„Lieku priekšā piezīmē strīpot skaitli „3" un tā vietā

likt „5".
Lūdzu referenta atsauksmes.
Referents Aug.Kalniņš: Pret.
Referents A. Albērings: Pret.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

Dzeņa pirmais priekšlikums:
„Lieku priekšā strīpot skaitli „3" un tā vietā likt „5" un

skaitļa „28" vietā likt „32"."
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšli-

kumu. Par priekšlikumu nodotas tikai'2 balsis; ne-
pietiekošs skaits. Šis priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk otrs Dzeņa priekšlikums:

„9. panta piezīmē strīpot skaitli „3" un tā viteā likt „5".
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Par

priekšlikumu nodotas tikai 2 balsis; nepietiekošs
skaits. Tas atkrīt. Nobalsošanā nāk 9. p'ants komi-
sijas pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie
šī panta? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par panta
pieņemšanu nodotas 56 balsis, pret nav neviens, at-
turas 4. Pants pieņemts. 10. pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:
_„1920 _ gada 21. decembra likuma (Lik. kr. 1920. g. 260)5.

panta minētais parāds par izsniegtiem līdz šim kokiem pārvēr-
šams valsts zemes bankas ķīlu zīmju aizdevumā, ?/ai iekasē-
jams uz līdzīgiem noteikumiem, pie kam no valsts zemes fonda
piešķirto saimniecību koku parāds pievienojams izpirkšanas
sumai un nomaksājams uz tiem pašiem noteikumiem kā iz-
pirkšanas suma."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Es lieku pantu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas irpar panta
pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par 10. panta
pieņemšanu nodotas 55 balsis, pretī nav neviens un
atturējušies 3. Pants pieņemts. 11.pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
,.Instrukcijas šā likuma izvešanai dzīvē izdoo -zemkopības

ministrs, saziņā ar finansu ministri."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Es lieku pantu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Pants pieņemts vienbalsīgi. 12.pants.

Sekretārs J.Vesmanis:
„Ar šī likuma spēkā stāšanos atcelts 1920. g. 21. decemb a

likums par būvkoku izsniegšanu lauksaimniecības vajadzībām,
līdz ar tā papildinājumiem un pārgrozījumiem (Lik. kr. 1920. g.
260.; 1922. g. 32., 62. un 239.)"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Trasunam.

J. Trasuns (Latgales darba partija): Es esmu
spiests izsacīties pret šī panta pieņemšanu, jo mēs
esam iepriekšējos pantus tā nostrīpojuši, ka reāli pa-
stāvošā likuma vietā mēs neko vairs nevaram stādīt.
Tā kā jakomisija kaut ko pārstrādā un izvedīs citā
veidā, tad šis pants varētu tikt pieņemts. Pagaidām
mēs neko nevaram vietā likt un tāpēc nevaram ķer-
ties pie pastāvošā likuma atcelšanas, ja neko labāku
nevaram dot. Es domāju, ka ari tie panti,kas paredz
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izvest attiecīgas sumas budžeta kārtībā, neko nevar
dot, jo mes budžetu pieņemsim pirms šī likuma spēkā
stāšanas un tur nav paredzēts nekāds speciāls fonds
būvniecības,vajadzībām. Mēs nekādi nevaram stā-
ties pie 1920. gada likuma atcelšanas tagad un jautā-
jums ir, vai_mes to varam atcelt vispāri, jo pastāvošā
likuma ir tādas vajadzības paredzētas, par kurām šis
likums nemaz neruna_ Tur ir tādas vajadzības, kuras
nevaram nepildīt un tadeļ mes nevaram ar vienu roku
šo likumu atcelt.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Trasuna kungs

saka, ka nevar pastāvošo likumu atcelt tāpēc, ka ko-misija jeb Saeima neko nedod vietā. Bet es gribuprasīt Trasuna kungam, kā Jūs iedomājaties nākošo
kartību? Bus speķa divi likumi, no kuriem viens, 21.
decembra likums nosaka, ka kokus var dabūt no me-
žiem par agrāko takses cenu un otrs likums,kurš no-
saka citādu kartību. Vai Jus domājiet,ka Latgalē būs
viens likums un Kurzeme un Vidzemē otrs? Ir ne-
saprotams, ka var nākt ar tādu priekšlikumu — at-
stāt speķa divus likumus paralēli. Otrkārt jāsaka,
ka ta ta lieta nestāv. Šeit aizrāda, ka nekas neesot
likts vieta. Līdzekļi, kas tiek doti zemes bankai ēkucelšanai, ir budžeta paredzēti. Kā jūsziniet, budžetā
paredzēti 9V2 miljoni šimnolūkam. Tie uz šī likumapamata bus izlietojami. Ja izrādīsies, ka to līdzekļu
ir par maz, tad var likt klāt, tas ir iespējams. Vēl ir
cita izeja. Ja Trasuna kungs negrib, lai šis likumsstājas speķa, tad jābalso pret šo likumu. Ja negrib,
lai šai budžeta gada tāds stāvoklis rastos, tad jānākar priekšlikumu, lai šis likums stātos spēkā no 1926.gada. Bet lai strīpotu šo pantu un laistu likumam
stāties speķa, neatceļot veco likumu, tas radītu tikai
chaosu un jukas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens pie šī panta neveļas. Vārds budžeta komisijas
referentam.

Referents A. Kalniņš: Es esmu pret.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpoliti-

kas komisijas referentam.
Referents A. Albērings: Man jāpiekrīt tam no-

1adījumam no agrarpolitikas komisijas puses, kuru teaizstāvēja Trasunakungs (jautrība), joagrarkomisija,
pārrunājot šo jautajumu,_ uzstājas par 21. decembralikumu, kamēr neizstrādās jaunu likumu, ar ko aiz-
pildīs robu. Man jāizsakās pret tāda panta pieņem-
šanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
12. pants komisijas pieņemta redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tagad lūdzu
paceltlestos, kas ir par 12. panta pieņemšanu. Bei-
dzot es lūdzu pacelties tos,kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanas iznākums: par 12.panta pie-
ņemšanu nodota 41 balss, pret 22 balsis, atturējies nav
neviens. 12. pants pieņemts. Nobalsošanā nāk li-
kums par valsts kreditiem lauksaimniecības būvnie-
cībai 2. lasījuma. Es lūdzu pacelties tos,kas būtu pret
likuma pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma pieņemšanu. (Sauciens no vietas:
„Firkss jau aizgājis projām".) Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. (A. Vec-
kalns no vietas: „Zemn_ieku savienība pret zemnie-
kiem.") Balsošanas iznākums: par likumu nodota 41
balss, pret — 23, atturējies nav neviens. Likums p i e-
ņemts. 3. lasījumu prezidijs liek priekšā nolikt uz
17. jūniju. Iebildumu nav pret šo priekšlikumu? 3.
lasījums bus 17. jūnija.

Vēta laikadēļ prezidijs liek priekšā šīs dienassēdi slēgt. Nākama sēde trešdien, 11. jūnijā, pulk-
sten 5 pec pusdienas. Dienas kārtībā valsts budžets
un pec valsta budžeta, caurskatīšanas, ja laiks paliktu
pāri, turpināsies šīssēdes vel neizspriestā dienaskār-tība. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)

V. sesijas 26. sēde 1924. g. 11. jūnijā.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem 922
2. Valsts budžets:

V. Bastjānis referents . 923, 924, 926, 929, 957; 960
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) 925
Ringolds Kalnings, finansu ministrs . . . 925, 928
J. Goldmanis (zemnieku savienība) . 926, 956, 958
A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija). . . 927
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) .... 927
P. Gailīts (zemnieku savienība) 928
J. Višņa (sociāldemokrāts) 930, 951
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 935
J. Pauļuks, satiksmes ministrs 940
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 958
Fr. Birkenšteins, -kara ministrs 959
Ringolds Kalnings bezpartejiskais nacionālais

centrs). 961
3. Nākošā sēde 954

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
Klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-džets 1924./25. g.; likums par latviešu teksta pārgro-zīšanu likuma par tirdzniecības un kuģniecības līgumustarp Latviju un Lielbritāniju; lēmums par valsts kon-
troles kolēģijas locekļu apstiprināšanu; likums par
ārvalstu preču kreditu izmantošanu; pārgrozījumilikuma par pagastupašvaldību; likums par īpašumā
tiesībām uz piešķirtam šņoru zemēm; likums par Lat-vijas pievienošanos pie 1921. gada 25. oktobrī Ze-ņeva no Tautu savienības starptautiskās darba orga-nizācijas galvenās konferences 3. sesijā pieņemto
konvenciju projektiem; likums par pārgrozījumiem
tiesu iekārtas likumu 226., 231 1. un 231. pantā; papil-
dinājums rīkojuma par zvērinātiem mērniekiem; li-kums par zemes ceļiem, likums par Latvijas terito-rijas iedalīšanu apriņķos.

Prezidijam iesniedzis deputāts Ducens lūgumu
piešķirt atvaļinājumu no 11. līdz 19. jūnijam. Prezi-dijs piekrīt šimatvaļinājumam. Iebildumu nav? At-
vaļinājums skaitās par piešķirtu. Deputāts Birkhānslūdz piešķirt atvaļinājumu no 18 jūnija līdz 10. jūlijamkomandējumam uz starptautisko parlamentarisko
tirdzniecības konferenci Briselē. Prezidijs piekrīt at-vaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums pie-
šķirts.
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Nākošais dienas kartīabs punkts _— valsts
budžets 1924./25. gadam. Referenta Jāņa Vesmaņa
vietā, kurš ģimenes apstākļu deļ piespiests aizceļot,
referenta pienākumus budžeta, komisijas uzdevuma
uzņēmies Bastjānis! Iepriekšēja sēde atlikta_kara mi-
nistrijas kārtējo izdevumu nobalsošana. Mes atgrie-
žamies piekara ministrijas kārtējo izdevumu budžeta
nobalsošanas. Pie kara ministrijas kārtējo izdevumu
budžeta iesniegts sekošs pārlabojums:

1924./25. gada valsts budžeta kara ministrija _s kārtējos
izdevumos XIII. dalā § 3. atjaunot budžeta komisija strīpotos
līdzekļus par 230.000 latu, palielināt par šo sumu kārtējo ieņē-
mumu tek. Nr. 143."

Iesniedzis kara ministrs Birkeņšteins.
Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija šo

kara ministra priekšlikumu ir apspriedusi un nākusi
pie slēdziena, ka tā suma, ko prasakara ministrs —
230.000 latu, nebūtu atvēlama, bet butu atvēlami tikai
100.000 lati. Budžeta komisija domāja, ka patreizējas
cenas uz produktiem, kuras_ jāiepērk, piemēram gaļu
un labību, ir augstas, bet velak rudenī, varbūt, kritī-
sies. Tāpēc visa suma, kuru prasa ministra kungs,
nebūtu vajadzīga. Gadījuma ja cenas nekristos, bus
iespējams nākt ar papildbudžetu. Budžeta komisija
tomēr domā, ka tas nebūs jādara unka ar 100.000
latiem būs iespējams iztikt. Attiecība uz aizrādīju-
miem, ka būs jāsamazinakareivju porcijas, budžeta
komisija noteikti izsacījās pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Budžeta komisija
liek priekšā kara ministra iesniegta priekšlikuma se-
košu pārlabojumu:

„Kara ministra priekšlikumā 230.000 latu vietā likt
100.000 latu."

Vispirms es likšu uz balsošanu budžeta komisi-
jas p'riekšlikumu, ienest _kara ministra priekšlikuma
budžeta komisijas priekša likto pārlabojumu. Ja tas
tiktu pieņemts, vai ari netiktu pieņemts, tad nobalso-
šanā nāk kara ministra priekšlikums pārlabota vai
iesniegtā veidā. Nobalsošana nak budžeta komisijas
priekšlikums:

„kara ministra priekšlikumā 230.000 latu vieta likt 100.000
latu." ' ?

Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta komi-
sijas priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie budžeta
komisijas priekšlikuma? Nav. Budžeta komisijas
priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošana nak
kara ministra priekšlikums pārlabota veida. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret kara ministra priekšliku-
ma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Kara
ministra priekšlikums parlabotaveida pieņemts vien-
balsīgi. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu budžeta
XIII. daļa pārlabotā veidā. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret XIII. daļas pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par kara ministri-
jas kārtējo izdevumu budžeta pieņemšanu. Balsoša-
nas iznākums: par kara ministrijas kārtējo izdevumu
budžeta pieņemšanunodotas 43 balsis, pret nav ne-
viens, atturējušies 19. Kara ministrijas kārtējo izde-
vumu budžets pieņemts. Mes pārejam talak uz at-
likto kārtējo izdevumu XV. daļas izlemšanu. Pie šis
daļas finansu ministrs iesniedzis priekšlikumu:

„Kārtējo izdevumu budžeta XV. daļā pirmā vieta § 4. te-

košais Nr. 320 lieku priekšā palielināt _no_ 5.000.000 latu uz
8500.000 latu, tai pašā laikā palielinot kārtējo izdevumu XV.
daļu tekošais Nr. 143: ..Iepriekšēja budžeta gada neizlietotas
sumas" par 3.500.000 latiem."

Lūdzu referenta atsauksmi par finansu ministra
priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija skatī-
ja cauri finansu ministra priekšlikumu un viņarn pie-
krita. Izrādās, ka nenomaksato_ rēķinu _par pagājušo
gadu uz 1. aprili ir daudz vairāk neka finansu mi-
nistrs sākumā bija aprēķinājis. Lielie saimnieciskie

resori uz to laiku, kad budžets tika sastādīts un ie-
sniegts, nebija varējuši sniegtvisas vajadzīgas ziņas.
Tagad izrādās, ka nenomaksāto rēķinu suma ir lie-
lāka nekā budžetā viņa bij paredzēta un tapec mums
būtu jāpalielina šis izdevumu postenis. To mes va-
ram darīt attiecīgi pavairojot ienākumus no pagāju-
šā gada atlikuma.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās par finansu ministra priekšlikumu. Nobalsošana
nāk nolasītais finansu ministra priekšlikums. Ludzu
pacelties, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Ludzu pa-
celties, kas atturas pie priekšlikuma. Nav. Priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošana nak kār-
tējo izdevumu XV. daļa pārlabota veida. Ludzu pa-
celties, kas ir pret XV. daļas pieņemšanu. Nav. Kas
atturas pie XV. daļas? Beidzot lūdzu pacelties, kas
ir par XV. daļas pieņemšanu? Balsošanas iznākums:
par XV. daļas pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret to
nav neviens, atturas 13. XV. daļa pieņemta.

Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumukopsavilkums
pārlabotā veidā ar tiem pārlabojumiem, kādi pieņemti.
Lūdzu pacelties, kas butu pret kopsavilkuma pieņem-
šanu? Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties,
kas ir par kārtējo izdevumu kopsavilkuma pieņem-
šanu? Balsošanas iznākums: par kārtējo izdevumu
kopsavilkuma pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret to
nav neviens, atturas 21. Kopsavilkums pieņemts.

Tālāk turpinājās ārkārtējo izdevumu budžeta
caurskatīšana, sākot ar VIII. daļas — izglītības mini-
strijas ārkārtējo izdevumu budžetu.

(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr latos.

VIII. dala. „
I zel ī,t,Ib.,,a..&., ministrija.

I Vispārējo lietu pārvalde un skolu
departaments.

372 1 Kapitālie remonti un jaunbūves . . 400.000 —
III Latvijas universitāte.

373 1 Kapitālie remonti 47.850.—
374 2 Laboratoriju un kabinetu ierīkošana . 35.600 —

Kopā par III. vietu 83.450.—

V Mākslas akadēmija.
375 1 Speciālu darbniču ierīkošana . ? ? 9.000.—

Kopā par VIII. daļu 492.450.—)

Vārdu pie šīs daļas, pie izglītības ministrijas ār-
kārtējo izdevumu budžeta, neviens neveļas. Nobal-
sošanā nāk izglītības ministrijas ārkārtējo izdevumu
budžets VIII. daļa. Ludzu pacelties, kas ir pret šīs
daļas pieņemšanu. Referents ziņo, kapie izglītības
ministrijas budžeta ir iesniegts viens pārlabojums un
mums jāatgriežas vispirms pie šī pārlabojuma izlem-
šanas. Iesniegtais pārlabojums skan:

..Ārkārtēju izdevumu budžetā tekošais numurs 372. VIII. .
daļā ievest jaunu la pantu: „Rezekne un Ludza valsts skolu -
ēku celšanai 400.000 latu", ņemot šo sumu no ārkārtēju izde- _
vumu budžeta tekošā numura 459. XVI. daļas 4. punkta."

Vārdu pie šī Jezupa,Rņbuļa.priekšlikumaneviens A
nevēlas. Lūdzu referentu dot atsauksmi par Jezupa
Rubuļa priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Komisija _ priekšlikumu
apsprieda un nāca pie slēdziena,ka Rezekneun Lu-
dzā patiešām ēkas priekš skolām nav un tapec ta
suma būtu atvēlama. Šī suma —- 400. OOOlatu ir do-
māta tikai šinī gadā, pie kam nākoša gada ir jāatvēl
tikpat liela suma, tā kā pavisam priekš šīm ekam va-
jadzēs 800.000 latu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās par nolasīto JezupaRubuļa priekšlikumu pie VIII.
daļas. Es lieku tagad Jezupa Rubuļa_ priekšlikumu
uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas butu pret Jezu-
pa Rubuļa priekšlikuma pieņemšanu. Pret — 1balss.
Kas atturas pie šī priekšlikuma? Nav. Kas ir par
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Jezupa Rubuļa priekšlikumu Balsošanas iznākums:
par Jezupa Rubuļa priekšlikumu nodotas 69 balsis,
pret — 1 balss, atturējies nav neviens. Jezupa Ru-
buļa priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk VIII.
daļa pārlabota veida. Lūdzu pacelties, kas ir pret
VIII. daļas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas ir par VIII. daļas pieņemša-
nu. Balsošanas iznākums: par VIII. daļas pieņemša-
nu nodotas 55 balsis, pret — nav nevienas, atturas
13. VIII. daļa pieņemta. IX. daļa — finansu mini-
strijas ārkārtējo izdevumu budžets.
(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr. IX. dala. latos.

F i n a njs, u. njJLS i s t r i j a.
I Kredita departaments.

376 1 Nekustamu īpašumu iegūšana . .. 750.000.—
IV Muitas departaments.

377 1 Jaunbūves un kapitālais remonts . . 90.000.—
VI Jūrniecības departaments,

378 1 Valstij piederošo kuģu un inventāra '
reevakuacija 2.000.—

379 2 Noliktavu, krastmalu, bāku un krā-
nu jaunbūves un ledlauža iegādā-
šana ._ 2.186.374.—

380 3 Minu tralēšana 1.000.—
381 4 Bāku atjaunošana 92.400.—
382 5 Pabalsts glābšanas biedrībai uz ūde-

ņiem 10.000.—
383 6 Doles speķa stacijas priekšdarbu

pabeigšanai .......... 50.000.—
384 7 Plūdunoveršanai tekoša un nākošā

gadā . . . 100.000.—
Kopā par VI. vietu 2.441.774.—
Kopā par IX. daļu 3.281.774.—)

Vārdu pie IX. daļas neviens nevēlas? Vārds Sī-
manim.

P. Sīmanis (vācu . baltiešu partija, runā vā-
ciski)*) : Mes Hekam priekša strīpot 1. paragrāfa 1.
punkta paredzētos 750.000 latu nekustamu īpašumu
iegūšanai. Šis priekšlikums nav nekādā sakarā ar
noteikti noraidošo izturēšanos, kāda mums ir pret
kreditdepartamenta vadību. Priekšlikumu iesnie-
dzam pa lielākai daļai tapec, ka mēs principā neva-
ram pielaist, ka valdība arvien no jauna iepērk na-
mus. Nav iedomājams, ka vienu nedēļu pēc īres
likuma pieņemšanas, kas radīts lielās dzīvokļu krīzes
deļ, parlaments atvel līdzekļus vel jo lielākai dzīvokļu
krizes palielinašanai._ Valdība jau diezgan lepni rī-
kojusies ar dzīvojamam telpām. Tas ir tāds luksus,kādu nevar atļaut pat lielvalstis. Mēs stāvam uz
tada redzes punkta: nekustamu īpašumu iegūšanai
ne kapeikas!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Šīma-
ņa priekšlikums skan:

„va_lsts budžeta IX. daļā ārkārtējo izdevumu I. vietā 1.
paragrāfa „nekustamu īpašumu iegūšana" 750.000.— strīpot"

Vārds finansu ministrim.
_ Finansu ministrs Ringolds Kalnings: Likumde-

vēji! ^ Sakara ar iepriekšējo runātāju aizrādījumu, es
gribētu dot mazus paskaidrojumus. Šī suma nav do-
māta tikai kreditdepartamenta vajadzībām, bet ir
domāta, daždažādam valsts vajadzībām. Kā piemēru
es varētu pievest to — laf nokārtotu labāku muitas
iestāžu darbību, ticis domāts vienu zināmu gabalu,
kas pa daļai apbūvēts ar ēkām un kuru sauc par ar-
senālu, pievienot pie muitas. Tad mēs pasta paku
operācijas, kādam telpas pasta ēkā nav piemērotas,
varētu uz turieni pārcelt. Ta ideja būtu laba un mi-
nistru kabineta principielo piekrišanu viņa jauatradu-
si. Bet izradās, ka tur novietotas dažas kara mini-
strijas iestādes un tas jāpārvieto uz citurieni. Bez
tam valsts vajadzībām pa daļai ari provincē būtu vie-

*) Runātāja atreferējums.

na vai otra gadījumā nepieciešams iegūt kādus neku-
stamus īpašumus. Šī kopsumā priekš šīm vajadzī-
bām nav ta, kā deputāts Šīmaņa kungs, cik es izpro-
tu, doma, ka tas ir kredita departamenta vajadzībām
paredzēto namu iegūšanai. Tāpēc es lūdzu augsto
namu šo sumu atstāt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie priekš-
likuma vairāk neviens neveļas? Lūdzu referentu dot
atsauksmi par iesniegto Šīmaņa priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Šis priekšlikums bu-
džetakomisija gan nav ticis apspriests, bet man šķiet,
ka es izteikšu budžeta komisijas domas, ja izsacīšos
pret šo priekšlikumu.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Referents izsakās
komisijas vārda pret Šīmaņa priekšlikumu. Nobalso-
šananak nolasītais Šīmaņa priekšlikums:

„IX. daļā I. vietā § 1. nekustamu īpašumu iegūšanai —
750.000 latu — strīpot."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Šīmaņa priekšli-
kumu. Par Šīmaņa priekšlikumu nodotas tikai 14
balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt.
Nobalsošana nāk IX. daļa komisijas redakcijā. Lū-
dzu pacelties tos, kas būtu par IX. daļas pieņemšanu.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir pret
IX. daļas pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par IX.
daļaspieņemšanunodotas 53 balsis, pret nav neviens,
atturējušies 15._ IX. daļa pieņemta. Pie IX. daļas
iesniegtas vel_ pārejas formulas no Bočagova un Nu-
roka. Tās nāks caurskatīšanā pēc budžeta, likuma
pieņemšanas visā visumā. Nākošā, X. daļa.
(Tek. vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

X. dala.
Zemkopības ministrija.

I Zemkopības departaments.
385 l Centrālās zemes ierīcības komitejas

personāla algas . . 103.248.—
386 2 Centrālas zemes ierīcības komitejas

citi izdevumi . , 44.610.—
387 3 Zemju meliorācija 250.000.—
388 4 Zemes vērtēšanas virskomisijas iz-

devumi 61.447.—
389 5 Ēku būvēm un remontiem skolās un

izmēģinājuma stacijās 125.000.—
390 6 Mācības līdzekļi un inventārs . . . 25.000.—
391 7 Buvem un inventāram departamenta

saimniecības , ' . . . 60.587.—

Kopā par I. vietu 669.892.—

II Mežu departaments.
392 1 Bij. _ mežu eksploatacijas pārvaldes

rēķinu noskaidrošana 39.838.—
393 2 Instrumentu un mēbeļu jauniegādāšana 73.350.—
394 3 Ēku un telefonu jaunbūvei 100.000.—
395 4 Jaunsaimniecību mežu novērtēšana . 75.000.—

Kopā par II. vietu 288.188.—
Kopā par X. daļu 958.080.—)

Pie X. daļas iesniegti 2 priekšlikumi. Vispirms
Arveda Kalniņa, Franča Trasuna un Jezupa Trasuna
priekšlikums:

,.Budžeta ārkārtējos izdevumus papildināt ar jaunu 389.
tekošo numuru: „mašinu koplietošanas punktu ierīkošanai...
60.000 latu." Par tādu pat sumu pavairot kārtējo ieņēmumu
143. tekošo numuru."

Nonāca priekšlikums:
„Zemkopības departamenta pirmās vietas 3. pantā pare-

dzēto sumu meliorācijas vajadzībām paaugstināt par 560.000
latu, par minēto sumu samazinot ārkārtējos izdevumus, kas pa-
redzēti kredita departamenta I. vietā 3. pantā."

Vārdu lūdz Goldmanis. Goldmanim vārds pie
šīs daļas.

.1. Goldmanis (zemnieku savienība): Ik gadus
budžeta bija zināma suma uzņemta izpostīto apgabalu
kongresa padomei biroja uzturēšanai. Šī gada bu- y^



927 Latvijas Republikas Saeimas-V. sesijas 26. sēde 1924. gada 11. jūnijā. 928

džetā šī suma vairs nav. Man šķiet,ka butu netaisni,
jamēs šo sumu neievestu šī gada budžeta, jo izpostī-
to apgabalu kongresu padome nekādus citus līdzekļus
no valsts puses nesaņem, kā vienīgi šo sumu, kura
līdz šim tika atvēlēta, t. i. 3600 latu. Ja ievēro ari
vēl to, ka vispār atlīdzības jautājums kara nopostī-
tiem nav Saeimā tā izšķirts, ka šiem izpostītiem butu
kādas sumas piešķirtas. Visi tie līdzekļi, kurus sada-
būja izpostīto apgabalu kongresa padome, aizgāja pa-
balstos izpostītiem, kuri tika uzturēti ari ar_ līdze-
kļiem, kurus ievāca ārzemes. Tapatbij janak pa-
līgā mazajām saimniecībām,kuras agrāk, kad budže-
tā zināmā suma bija paredzēta, no šiem līdzekļiem
tomēr neko nedabūja. Tāpēc man šķiet, ka nav liela
tā prasība, lai ievestu mūsu budžetā 3600 latu izpostī-
to apgabalu kongresa padomes biroja locekļu algām.
Padomes locekļi nekādu algu nesaņem unāri neprasa.
Es domāju,ka par šo priekšlikumu varbūt balsos ari
Arveds Kalniņa kungs, kurš te nāca ar priekšlikumu
atvēlēt zināmas sumas sporta veicināšanai, kas
gan tika budžeta komisijā noraidīts. Ir jau laba lie-
ta — sports, bet man liekas, ka šobrīd, ja Arveds
Kalniņa kungs nāk ar priekšlikumu dot 9000 latu
olimpiādes komitejai sporta veicināšanai un sportistu
sūtīšanai uz Parizi, tas būtu vēl atliekams. (Sauciens
pa kreisi.) Radziņa kungs, ari Jūsu pusē ir otrs Kal-
niņš, kurš prasīja, ja nemaldos, 3000 latu sportistu sū-
tīšanaiuz Parizi. Es gan domāju,ka dzīves atjauno-
šanas sports mums būtu liekams pirmā vietā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Augsta

sapulce! Es iesniedzu priekšlikumu atvēlēt speciālas
sumas meliorācijas darbiem jeb,pareizāki sakot, no-
susināšanasdarbu izvešanaiLubānas ezera apkārtne.
Visiem ir ļoti labi zināms, kādās briesmas dzīvo Lu-

e
bānas ezera apkārtnes iedzīvotāji katru pavasari, kad
viņi slīkst kopā ar dzīvo un nedzīvo inventāru. Val-
dībai katru gadu nākas lielākas un lielākas sumas iz-
sniegt pabalstiem, lai glābtu zemniekus un lai neiznī-
cinātu galīgi viņu saimniecības. Es domāju, ir pienā-
cis laiks šo jautājumu galīgi izšķirt, nākot palīga
zemniekiem ar radikāliem līdzekļiem, t. i. papriekš
nosusināt apkārtni un tad tikai gadat par saimnie-
cībām. Mums ir visiem zināms, kādā stāvoklī šogad
atrodas saimniecības. Patlaban vēl laukiir neapsēti
un ir dažas vietas, kur ūdens noslīcinājis .veselas
saimniecības un izeja nav nekāda paredzēta. Tapec,
man šķiet, valdības pienākums ir reiz sākt skatīties
nopietni uz šo jautājumu no lietderības, bet ne no
politiskā viedokļa. Viņš ir valsts masštaba jautājums
un ar atsevišķām mazām pabalstu sumam nav iespē-
jamsLubānas ezera apkārtnes zemnieku stāvokli uz-
labot. Tāpēc no savas puses es iesniedzu pārlaboju-
mu pie zemkopības ministrijas ārkārtējā budžeta, lik-
dams priekšā atvēlēt meliorācijas darbu izvešanas
uzsākšanai Lubānas ezera apkārtnē 50 miljoni rubļu,
ņemot tos no 419. tekošā numura ārkārtējā budžeta
posteņa, kur paredzētas sumas aizdevumu izsniegša-
nai lauksaimniekiem caur zemes banku. Tur šī su-
ma paredzēta 11.500.000 latu liela. No šīs sumas tad
tik nepieciešamai vajadzībai mēs atvēlēsim samērā
maz, lai varētu uzsākt darbus, kā ari iegādāties tech-
niskus rīkus nosusināšanas darbu izvešanai. Man
šķiet, ka šī suma ir atvēlama un es ceru, ka augstais
nams balsos par šo priekšlikumu. Bet ja mans
priekšlikums izkristu cauri, tad mēs balsosim par No-
nāca priekšlikumu, kurš iziet uz to, ka šīm vajadzī-
bām suma tiktu paredzēta uz pusi mazāka nekā no
manis iesniegtā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

Atv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienījamie deputātu kungi! Es nebūtu runājis, ja

m

Goldmana kungs nebūtu manu vardu pieminējis un
uzaicinājis balsot par sumām izpostīto apgabalu kon-
gresa biroja uzturēšanai. Goldmana kungs izteicas,
ka šai sumai esot tikpat liela, pat daudz lielāka no-
zīme, kā pabalstiem mūsu sportam. Par sporta no-
zīmi es tagad nerunāšu. Par to runāsim citā vietā
un pie cita paragrāfa, bet to gan es gribu aizrādīt, ka
būtu labprāt balsojis un biju sagatavojies balsot par
Goldmana priekšlikumiem, ja tie tiešām dotu kādu
reālu pabalstu mūsu izpostītiem, bet ja Goldmana
kungs nāk ar priekšlikumu uzturēt vēl vienu jaunu
kancleju ar veselu štatu ierēdņu, tad par to gan es
nekādā ziņā nevaru balsot un ari nebalsošu, jo attie-
cīgos, tiešām vajadzīgos darbus, kurus veiktu šis bi-
rojs, ļoti labi var izdarīt un izdarīs ar lielāko prieku
zemkopības ministrija. Griežaties tikai ar lūgumu
pēc palīdzības pie zemkopības departamenta, tas jums
visus vajadzīgos darbus izdarīs. Ne vienu reizi vien
tas jau ir darīts. Ja ievedīsim tagad jaunuprincipu,
ka vienai, otrai sabiedriskai organizācijai, lai cik laba
ari tā nebūtu, sāksim algot kanclejas darbiniekus, tad
ar tādu pat tiesību, kā izpostīto apgabalu kongresa
birojs, kurš ņēma aktivu dalību ari vēlēšanu laikā,
to prasīs ari citi kongresi, kuri ari būs ar lielu
valstisku nozīmi. Visu teikto vērā ņemot, par Gold-
mana kunga priekšlikumu nevaru balsot. Kas attie-
cas uz otro priekšlikumu par Lubānas ezera nosusi-
nāšanu, tad par to balsos ari centrs. ,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu
ministrim.

Finansu ministrs Ringolds Kalnings: _ Likumde-
vēji! Es kā finansu ministrs varu aizstāvēt tikai vie-
nu viedokli, proti,- ka valsts finansielai saimniecībai
jābūt nostādītai pēc zināma plāna. Es esmu tanīs
ieskatos, ka būtu ļoti derīgi, jaaugstais nams, vēlēda-
mies izvest kaut kādas lietas, neizvēlētos to ceļu, pa
kuru tagad, kā rādās, plenārsēde grib iet, vienkārši
ņemot un plenārsēdē nobalsojot dažādus priekšliku-
mus. Tas nav īstais ceļš. Ja kaut kas ir jādara, tad
augstam namam ir iespējams uzdot valdībai par to un
to rūpēties, bet ārpus valdības ziņas, bez finansu mi-
nistra jautāšanaspieņemt plenārsēdē priekšlikumus,
kas palielina valsts budžetu — tāmes nekāda ziņa
nevaru piekrist. Man ir zināmi vairāki ierosinājumi,
kuriem es personīgi varētu piekrist, bet tomēr aiz
tā principa man būs jābalsopret šiempriekšlikumiem.
Es ieteicu augstam namam sekot manam piemēram.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
F. Gailīts (zemnieku savienība) : Kungi, tikai pā-/

ris vārdu. Nupat Arveds Kalniņa kungs teica, ka to /
darbu, ko veicot kongresa padome, to varot_ veikta^/:™'
zemkopības ministrijas ierēdņi. Tie ir taksi vārdi un
tos nopietni ņemt nav iespējams. Darba kongresa
padomei ir ārkārtīgi daudz, pie tam to padara tikai
2 cilvēki. Otrkārt, kongresa padomei ir saites ar ār-
zemēm, gan saņemot no turienes līdzekļus adoptē-
tiem bērniem, gan citiem trūkuma cietējiem. Kon-
gresa padomi likvidēt nevar, jo viņa ir vienīgais at-
balsts šiem nelaimīgiem bērniem un Arveda Kalniņa
priekšlikums nav pieņemams. Nav nekāda iemesla
tā uz šo lietu skatīties. 4 gadus kongresa padomei
sistemātiski budžeta kārtībā pabalsts ticis atvēlēts.
Apstākļi nav grozījušies. Aiz šiem iemesliem es pie-
krītu Goldmana kunga priekšlikumam — atvēlēt 3600
latu. Bez tam šī nav vienīgā iestāde, kura saņem pa-
balstus. Piemēram Sieviešu palīdzības korpuss ari
tos Saņem un vēl daudz lielākos apmēros.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas pie zemkopības ministrijas ārkārtējo
izdevumu budžeta. Pie šī budžeta iesniegti sekosi *j#>
4 priekšlikumi. 1) Fr. Trjsj^ļa, Arveda Kalniņa, Je- % *
zupa Rubuļa priekšlikfffns: -*—^- -~
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„Budžeta ārkārtējos izdevumus papildināt ar jaunu 389.
tekošo numuru: „mašinu koplietošanas punktu ierīkošanai —
60.000 latu. Par tādu pat sumu pavairot kārtējo ieņēmumu
143 tekošo numuru."

Nonāca priekšJLlkums-:
^Zemkopības departamenta pirmās vietas 3. p. pare-

dzēto sumu meliorācijas vajadzībām paaugstināt par 560.000
latiem, par minēto sumu samazinot ārkārtējos Jzdevumus, kas
paredzēti kredita departamenta I. vietas 3. p."

Tad tālāk, Dzeņa priekšlikums:
„Zemkopības ā'ēpārTatnenta _I. vietas 3. p. paredzēto sumu

meliorācijas vajadzībām palielināt par 1 miljonu latu, šo sumu
?-jy pārnesot no ārkārtējo izdevumu budžeta XV. daļas tekošais

Jsfr. 419, attiecīgi pamazinot šī posteņa sumu."
Pie tam Dzenis paskaidroja, ka ja viņa priekšli-

1. kūms netiktu pieņemts, tad tada gadījuma viņš butu
par Nonāca priekšlikumu, par 560.000 latiem. Gold-
mana priekšlikums:

„Valsts budžeta ārkārtējo izdevumu X. daļā uzņemt tekošo
numuru 391\ pirmā vietā § 7. Pabalsts izpostīto apgabalu
kongresa padomei — 3600 latu, attiecīgi paaugstinot XV. da-
ļas 143. numurā iepriekšējā budžeta gadā neizlietotas sumas."

> Lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem
priekšlikumiem.

Referents V.Bastjānis: No šiempriekšlikumiem
budžeta komisija apspriedusi tikai Trasuna_ kunga

^
priekšlikumu par 60.000 latu ievešanu "budžeta ūn iz-
teikušiespar šo priekšlikumu. Kas attiecas uz Dzeņa
un Nonāca kunga priekšlikumiem, tad tie nav ap-

! spriesti budžeta komisijā un es lūdzu neizlemt viņus,
bet nodot budžeta komisijai caurskatīšanai. Te bus
jāpieaicina klāt šī resora priekšstāvji un jāiedziļinās
šīs lietas techniskā pusē. Beidzamais Goldmana
priekšlikums nav tagad apspriests komisija, bet lī-
dzīgs priekšlikums apspriests agrāki, kad no reso-
riem tika iesniegts budžets un tad budžeta komisija
tādu priekšlikumu ir noraidījusi, tā kā es butu pretto.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents iudz
divu iesniegto priekšlikumu izlemšanu atlikt — no-
dodot viņus budžeta komisijas caurskatīšanai. Tā-
dā gadījumā viss šis budžets atliekams, ja priekšli-
kums par atlikšanu tiktu pieņemts. Ludzu pacelties,
kas ir pret referenta priekšlikumu, atlikt šo divu
priekšlikumu izlemšanu, lai budžeta komisija varētu
dot atsauksmi par visiem iesniegtiem pārlabojumiem.
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts

i vienbalsīgi. Zemkopības ministrijas ārkārtējo izde-
vumu budžets atlikts līdz budžeta komisijas at-
sauksmei par visiem iesniegtiem pārlabojumiem. _

Nākamā, XI. daļa — satiksmes ministrijas ārkār-
tējo izdevumu budžets.
(Tek. vieta § Kārtējie izdevumi. Suma
Nr latos.

XI. daļa.
Satiksmes ministrija.

I Dzelzceļi.
396 3 Galvenais direktors, finansu direk-

cija un ārstniecības daļa . . . 22.900.—
397 6 Materiālu apgādība 8.900.—
398 9 Ceļu būvju un tiltu atjaunošana . . 4.306.683 —
399 12 Telegrāfa un telefonu atjaunošana un

paplašināšana ... _..... 329.739.—
h 400 15 Darbniču ietaišu paplašināšana, rito-

šā materiāla jauniegādašanaun ka-
pitālais remonts 2.482.650.—

Kopā par I. vietu 7.150.872.—

II Šoseju un zemesceļu valde,
401 1 Kapitālie remonti, jaunbūves un pār-

būves - . 1.900.000.—
III Pasts, telegrāfs un telefons.

402 1 Liniju kapitālais remonts un jaun-
būves - . . .1.324.000.—

403 »2 Darbniču paplašināšana .... 20.000.—
404 3 Ēku kapitālais remonts un jaunvūves 127.000.—
405 4 Inventāra iegādāšana 198.600.—

Kopā par III. vietu 1.669.600.—
Kopā par XI. daļu 10.720.472.—)

KrājumāSaeimas Stenografiskā'
ļ birojā Rlg», Jēkaba ieli jV:It.

Vārds Višņam.
J.Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-

nieki! Satiksmes resors ir viens no vislielākiem '
valsts saimnieciskiem uzņēmumiem, kurš ne tikai no-
darbina prāvu skaitu strādnieku un ierēdņu, bet no
šī_resora pareizas un sekmīgas darbības atkarājas
mūsu valsts saimnieciskā uzplaukšana.

Tāpēc strādnieku frakcijai pie šī svarīgā saimnie-
ciskā resora ir savi nopietni iebildumi un stingri no-
rādījumi. Satiksmes ministrija pēc savas uzbūves
dalās 2 galvenās daļās: dzelzceļi, pasts un telegrāfs.
Tapec es atļaušos īsumā pakavēties pie šīm 2 galve-
nam satiksmes ministrijas nozarēm. Mani norādīju-
mi būtu sadalāmi 2 daļās: šo resoru saimniekošanas
novērtējums un strādnieku un ierēdņu stāvoklis, at-
tiecībā uz atalgojumu, darba laiku un tiesiko stāvokli.
Agrāk, kad vēl pastāvēja apgādības ministrija, tad vi-
siem bija zināms, ka šī ministrija bij slavena ar sa-
vām panamām un ārkārtīgi neracionelo saimniekoša-
nu, šoreiz jāsaka_ par nožēlošanu, ka satiksmes mini-
strija sak pamazām izvērsties par kaut ko līdzīgu bi-
jušaiapgādības ministrijai un ar katru dienu, ar katru
saimniecības gadu šinī_ resorā arvienu vairāk sāk at-
kārtoties dažādasnebūšanas, nolaidības un pat, jāsa-
ka, noziedzības. Es gribu īsumā vispirms norādīt uz
tām nebūšanām, uz to ārkārtīgi neracionelo un pat
noziedzīgo saimniecību, kāda ar katru budžeta gadu
biežāk sāk attīstīties šinī lielajā valsts uzņēmumā.
Piemēram satiksmes ministrijas dzelzceļu virsvaldē
pie dažādu materiālu pasūtīšanas ar katru gadu sāk
ieviesties lielāki un lielāki netikumi, lielākas un lie-
lākas nolaidības. Vēl tai laikā, kad dzelzceļu apku-
rināja ar malku, sākās sistemātiska šo līdzekļu šķie-
šana no augstāko resoru vadītāju puses. Mūsu frak-
cijā ienākuši dati, kuri gan neattiecās uz šo saimnie-
cības gadu, bet uz iepriekšējo, bet kuri ļoti raksturīgi
un interesanti tanī ziņā, ka rāda, ar kādiem paņēmie-
niem augstākie dzelzceļu virsvaldes vadītāji vada
saimniecību un rīkojās pie kurināmo materiālu apgā-
dāšanas. Tā piemēram, kāds šī resora darbinieks zi-
ņo mūsu frakcijai — viņš šo ziņojumu iesniedzis ari
vienai valdības iestādei, tikai nezinu, kāda tālākā gai-
ta šim iesniegumam dota un vai vispār viņš ir ņemts
vērā. Viņš raksta: „Šī malka tikuse pasūtīta no
zemkopības ministrijas. Malku mežu departaments
atlaida ar 7% virsmēra, kuru grāmatās ievest nebija
pieņemts."

Kad nu šis ierēdnis prasa, ko darīt ar šo virsmē-
ru, tad viņam vienkārši atbild: „Uz jautājumu, ko
tādā gadījumādarīt ar virsmēru, man atbildēja: «Pār-
dot par 1000 rubļu kub.asi un ienākumu sadalīt uz
galviņām starp attiecīgiem ierēdņiem." Bez pamata
tāda ziņošana nebūtu. Tas parakstīts no viena bi-
jušā dzelzceļu darbinieka, kurš agrāk ieņēmis diez-
gan atbildīgu posteni dzelzceļa virsvaldē. Tāpēc lie-
kas, ja viens darbinieks raksta šādu ziņojumu un met
tik smagus apvainojumus uz augstākiem satiksmes ?
ministrijas darbiniekiem, tad viņš rēķinājās ar to, ka
viņš var šos lielos un smagos apvainojumus doku-
mentariski pierādīt. Man liekas, ka satiksmes mi-
nistra kungam būtu pienākums painteresēties par
tamlīdzīgām lietām un rūpēties, lai tādi ierēdņi, kuri
nodarbojas ar valsts materiālu, ar dzelzceļu kurinā-
mā materiāla izandelēšanu un pārdošanu, ka tādi ie-
rēdņi vienkārši tiktu atlaisti un nodoti tiesai. Tālāk
vēl ir interesants gadījums,kā rīkojas dzelzceļu virs-
valde ar gulšņu pasūtīšanu. Nav nekāds noslēpums,
ka nopietnākie tirgotāji neielaižas un negrib ielaisties
nekādās darīšanās ar dzelzceļu virsvaldi, jo neatzīst
šo iestādi par pietiekoši solidu. Ar gulšņu piesūtīša-
nu rīkojas tāpat. Dzelzceļu virsvalde izziņo ar nolū-
ku zemas cenas uz gulšņu -torgiem, lai šinīs torgos
nevarētu piedalīties nopietni konkurenti un lai vēlāk
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gulšņus varētu atdot par augstu cenu sev simpatizē-
jošiemun pieņemamiem pasutītajiem.no kuriem viņa
varbūt saņem zināmus procentus. Ta piemēram tor-
gos ir nolikti 36 rubļi un pec tam_bez torgiem ir iz-
dots par 40 līdz 42 rubļiem kub. pēda. Tas fakts at-
kal rāda, ka šeit ir pielaista ne tikai nolaidība, _bet
šeit ir jau noteiktas noziedzības pazīmes_ Un tapec
mūsu frakcija gaida, ka ari šinī gadījuma satiksmes
ministrs darīs savu pienakumu._ Ir_ vel divi lielāki
uzņēmumi dzelzceļu saimniecībā_ tas_ ir darbnīcas
Daugavpilī un Liepājā. Par nebūšanām un nekārtī-
bām, kādas notiek Liepājas darbnīcās, es jaurunāju
un aizrādīju pie darba ministrijas budžeta, runādams
par neciešamiemapstākļiem, kādos jāstrādāšo darb-
nīcu strādniekiem; bet man ir ari norādījumi_ uz
Daugavpils darbnīcām, kuras neilgi atpakaļ uzsaka
savu darbību un kur mēs varētu gaidīt, ka taču vi-
ņas būtu priekšzīmīgi nostādītas. Turpretim rnusu
frakcijā ir ienākušas ziņas, ka ari pie šo darbnīcu
organizēšanas ir pielaistas lielas nelikumības, lielas
ļaunprātības. Kā gan citādi var izskaidrot tadu_ fak-
tu, ka tagad, kur šīs darbnīcas nav vēl gadu ka uz-
sākušas savu darbību, ir nepieciešams kapitāls re-
monts mašīnām, kuras tikai gadu atpakaļ pirktas
Vācijā. Mēs ceram, ka ari šinī gadījuma satiksmes
ministra kungs šo jautājumu noskaidros un dos plašu,
izsmeļošu atbildi un visas vainīgās personas, kas bu-
tu pienāktas noziedzīgā vai_ nolaidīgā rīcība, tiks
sauktas pie atbildības un atstādinātas no vietas. Tā-
pat man ir zināmi fakti par vienu otru dzelzceļu
saimniecisku uzņēmumu,par tā saucamo gulšņumer-
cētavu. Sī gulšņu mērcētavas lieta ir palikusi diez-
gan famoza, sākot ar viņas reevakuaciju un atvešanu
no Krievijas un beidzot ar viņas uzstādīšanu. Inte-
resantākais ir tomēr tas,_ ka tanī momentā, kad šo
gulšņu mērcētavu vajadzēja uzstādīt, kad valstij ne-
bija vajadzīgo līdzekļu, kad varēja gaidīt, ka nāks
palīgā privātais kapitāls, ka tanī momenta _netika
runāts un cilāts jautājums par šīs gulšņu mērcēta-
vas iznomāšanu, jeb par privātā kapiteļa pieaici-
nāšanu. Turpretim tagad, kad šī mērcetava ir uz-
stādīta — tagad, kad viņa ar valsts līdzekļiem pie-
nācīgi nostādīta, lai varētu darboties, tagad piepeši
tiek ievadītas sarunas par privāto uzņēmēju pieai-
cināšanu. Protams,_ gala_ rezultāts, ja privātie tiks
pieaicināti, bez šaubām būs tas, ka beigas šis valsts
uzņēmums, kurš ar valsts līdzekļiem un ar valsts
naudu ir uzstādīts, vienā jaukā dienā atradīsies ka pri-
vāts uzņēmums privāta īpašnieka rokās. Ne tikai
dzelzceļu virsvalde piekopj tādu politiku. Ne tikai
dzelzceļu saimniecībā ir šādas nebūšanas, sākot ar
malku,ar gulšņu, ogļu pasūtījumiem,bet ari otrā saim-
nieciskā resorā — pasta-telegrafa virsvaldē ir tādas
pat nolaidības, tādas pat noziedzīgas rīcības pazīmes.
Te es gribētu aizrādīt uz dažiem spilgtākiem piemē-
riem. Vispirms.neilgi atpakaļ vienā no šī resora iesta-
dēm tika atklāta noziedzība, kur kāds augstāks ie-
rēdnis bija pārdevis valstij piederošo mantu vairāk
kā 100.000 rubļu vērtībā un kur nepārprotami bija
zināmi vainīgie. Ari ministra kungam viņi sevišķi
labi bija zināmi. Nebij šaubu par to, kas ir vainīgs
un kas nav vainīgs. Tomēr vainīgie augstākie ie-
rēdņi tika cauri ar sveiku ādu. Galveno vainīgo
pārcēla ar mazu pazeminājumu uz Rīgu. Man lie-
kas, ka tā skatīties uz augstāko ierēdņu darbību un
rīcību nevar, jo nav jāaizmirst, ka resoru vadītājam
ar savu priekšzīmi ir jārāda zemākiem darbiniekiem,
kā vajaga valsts intereses aizsargāt. Bet janu starp
augstākiem resoru vadītājiem ir tādi, kas rāda sa-
viem apakšniekiem sliktu priekšzīmi, ko tad mēs
varam prasīt no mazākiem darbiniekiem. Bet aug-
stākie ierēdņi rīkojas taisni otrādi. Tās personas,
kuras tiek pieķertas vienā vai otrā noziedzībā, vie-

nā vai otrā nolaidībā, tās tiek cauri samērā ar sveiku
ādu, turpretim zemākie ierēdņi, zemākie kalpotāji,
kuri atsedz šīs noziedzības un uzstājas par valsts in-
teresēm, kuri norāda uz nebūšanām, kuri atsedz visas
dažādās parādības — panamas satiksmes resorā,
izskausti no resora, tiek izmesti ārā kā kaitīgi ele-
menti. Vajadzības gadījumā piemēro viņiem famozo
36. pantu, kurš dod tiesību augstākai administrācijai
bez kādiem motiviem, bez kādiem iemesliem atlaist
ierēdņus no darba. Es aizrādīšu vēl uz vienu ga-
dījumu, uz vienu brēcošu faktu. Visiem vēl atmiņa,
ka pagājušā gadā Liepājā kāds telegrāfa ierēdnis
iztērējis apmēram ceturtdaļu miljona valsts mantas.
Tas interesantākais nu ir tas, ka par līdzvainīgu iz-
rādījās ari pasta-telegrafa virsvaldes galvenais di-
rektors. Izrādījās, ka direktora kungs kopā. ar sa-
vu apakšnieku ir jautri uzdzīvojuši pa dažādām Lie-
pājas izpriecu vietām. Saprotams, ka zemākais
ierēdnis turējis par savu pienākumu lielākam kungam
izmaksāt. Otrā dienā, kad direktora kungs ķērās
pie saviem valstiskiem pienākumiem,' sāka revidēt
sava apakšniekakasi, izrādījās, ka abi kopā iepriek-
šējā naktī izdzēruši valsts kasē diezgan prāvu robu,
pāri par 100.000 rubļu. Ari šis fakts bija zināms
satiksmes resora vadītājam. Es nešaubos, ka tas
bija zināms ari pašam ministra kungam. Bet re-
zultāts ir tas, ka tiešais vainīgais gan bija spiests
aizmukt no Latvijas, bet šī notikuma sekas izpaužas
vēl tagad, proti, darbinieki, kuri pacēla savu balsi
par šo kliedzošo nolaidību, tiek tagad vajāti. Dau-
dzus no viņiem tuvākās dienās varbūt pat izsvie-
dīs no resora, ja netiks sperti nekādi radikāli soļi un
netiks izdarīta nepieciešama tīrīšana, nepieciešama
ventilācija šinī resorā. Nupat vēl beidzamās dienās ir
nācis klāt jauns fakts. Valsts kontrole ir atklājusi
atkal vienu jaunu panamu pasta-telegrafa virsvaldes
darbībā, ir būvēta kāda māja ar satiksmes ministri-
jas līdzekļiem, ja nemaldos, Līvānu pasta kantora
vajadzībām. Šīs mājas būvei iztērēts apmēram
pusmiljona rubļu valsts līdzekļu un komisija, kura
tikusi iecelta no pasta-telegrafa virsvaldes galvenā
direktora, ar kādu nespeciālistu ierēdni Liepiņu
priekšgalā, komisija ari ir atradusi, ka māja ir
piemērota un labi izbūvēta. Dažas dienas vēlāk
valsts kontroles priekšstāvis uz darbinieku norādī-
jumu pamata painteresējies par šo lietu un nu iz-
rādās, ka māja nederīga, ka ir būvēta no slikta mate-
riāla, ka jumts ir derīgs tikai saulei, bet ne lietum.
Vispārīgi ir novērojamas ļaunprātīgas, noziedzīgas
rīcības pazīmes, kas visā darba izvešanā nepārpro-
tami redzamas. Tā īsā laikā vienā pašā satiksmes
resorā, pasta-telegrafa virsvaldes darbībā ir atras-
tas jau veselas trīs noziedzības,j nolaidības, kuras
nevar gan kvalificēt ar vārdu nolaidības, bet kur
nepārprotami redzamas noziedzības pazīmes. Es gri-
bu jautāt satiksmes resora vadītājam, vai viņš spē-
ris soļus, lai izdarītu vajadzīgo tīrīšanu. Man lie-
kas, ja viņš šaubas, ka šeit varētu pielaist tik daudz
kļūdas, tad viņš būtu vienis pratis ar to, ka ja re-
sora priekšgalā ir persona, kura tik īsā laikāno-
dara tik lielas kļūdas, ka tāda persona nekavējoši
padzenama. Vēl viens interesants gadījums, kas
pierāda ne tik daudz ļaunprātību un noziedzīgu rī-
cību, kā zināmu tendenci šī resora darbībā. Es gribu
norādīt vēl uz otru diezgan lielu valsts uzņēmumu,
kurš padots pasta-telegrafa virsvaldei. Šis uzņē-
mums ir pasta-telegrafa virsvaldes darbnīcas. Šīs
darbnīcas ir radušās ar valsts līdzekļiem, tāpat ka
valsts dzelzceļu darbnīcas, tāpat kā gulšņu-mērce-
tava. Kad vajadzēja nākt privatkapitalam palīga,
tad viņš nebija. Kā par brīnumutagad, kad šīs darb-
nīcas ir nostājušās uz savām kājām, kad tas ražīgi
strādā, kad viņas apmierina visas prasības, kādas
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ir mūsu satiksmes ministrijai, kad viņas var ražot
visādus aparātus, sākot ar vienkāršākiem un bei-
dzot ar viskomplicētākiem, kad var attīstīt ne tikai
vajadzīgo kvantitāti, be ari vajadzīgo kvalitāti, tagad
sistemātiski novērojams, ka pasta-telegrafa virsvalde
vietējām darbnīcām negrib nodot pasūtījumus, bet
par katru cenu, pie pirmās izdevības, cenšas visus
pasūtījumus izdarīt ārzemēs. Lieta nogājusi tik
tālu, ka pat valsts kontrolei tas izrādījies pārak uz-
krītoši, pārāk tendenciozi. Liekas, ka par šādiem
faktiem satiksmes ministrs nevar vienaldzīgs palikt,
viņam vajaga šeit iejaukties un mēs gaidām, ka tu-
vākā nākotnē viņš ienesīs noteiktu skaidrību šinī
jautājumā.. Gribu vēl aizrādīt uz vienu interesantu
jautājumu, par kuru interesējušies ari finansu un
budžeta komisija. Tā ir tā saucamās automātiskās
telefona centrāles būve Rīgā. Nav, protams, no
techniskā viedokļa mums nekas pret šādu centrāļu
būvi, mēs nevarētu būt pretim kādai techniskai lab-
ierīcībai, jatā nāktu mūsu valsts dzīvē par labu, bet
vai var būt runa par automātiskās telefona centrā-
les būvi Rīgā, ja divi trešdaļasLatvijaspagastos nav
vienkāršo telefona aparātu, kā Latgalē — rets pa-
gasts, kur ir telefona satiksme. Kā var būt pie ta-
gadējiem valsts saimnieciskiem apstākļiem runa par
automātiskās telefona centrāles būvi Rīgā? Man
liekas, satiksmes ministra kungam vajadzēja ieņemt
noteiktu poziciju. Viņam vajadzēja būt par šo jautā-
jumu skaidrībā, ka pie šādām lietām mēs nevaram
ķerties, kamēr mums nav nokārtotas citas steidza-
mākas lietas, kamēr mēs piespiežam Latvijas pasa\
žierus maksāt trešās klases biļeti uz dzelzceļiem
un vedam viņus vecos krievu vagonos, ar uzrakstu
40 HejioB-feKt, 8 jioiuaflefi. Ari še tā tendence ir ļoti
skaidra un viņu vispāri gribētu formulēt sekosi: Pēc
iespējas radīt vairāk pasūtījumus ārzemēs, lai attie-
cīgie resoru vadītāji pēc iespējas saņemtu lielāku
procentu. Tā jau ir tā nelaime, ka visi mūsu saim-
niecisko resoru vadītāji ir vienas vai vairāku ār-
zemju firmu aģenti un tāpēc jāprasa, kam vairāk viņi
kalpo, vai Latvijas valstij, vai tai firmai, kuras aģenti
un priekšstāvji j/iņi ir. Es liktu priekšā satiksmes
ministra kungam ari painteresēties viņam padotos
resoros, cik še ir tādu ierēdņu, kuri kalpo tikai vi-
ņam, bet ja nu attiecībā uz šo nesaimniecisko rīcību
strādnieku frakcijai bij šie iebildumi, tad attiecībā
uz satiksmes ministrijā nodarbināto strādnieku un
ierēdņu stāvokli mums ir vēl lielāki iebildumi. Es
sākšu vispirms ar Latvijas dzelzceļniekiem. Es jau
aizrādīju pie darba ministrijas budžeta, ka ir ārkār-
tīgi nenormāli, ka valsts saviem darbiniekiem ne-
var garantēt tās darba aizsardzības normas, kādas
pastāv privatiestādēs un privatrūpniecībā nodarbi-
nātiem strādniekiem un kalpotājiem un ka valsts ie-
rēdņiem, valsts strādniekiem un valsts darbiniekiem
ir tiesība prasīt, lai viņu tiesiskais stāvoklis tiktu
nostādīts ne sliktāki kā privatiestāžu darbiniekiem
un kalpotājiem. Lai man ir atļauts vispirms drusku
pakavēties pie dzelzceļnieku stāvokļa. Vispirms, šis
ir tas resors. kurš_ visvairāk nodarbina skaita ziņā
darbiniekus. Apmēram puse no visiem valsts iestā-
dēs strādājošiem ir nodarbināti uz dzelzceļiem, bet
darba laika ziņā viņi ir nostādīti vissliktāk!, jo ne-
viena iestāde nestrādā tik garu darba dienu, tik
daudz darba stundas kā satiksmes resorā, vai tas
būtu uz dzelzceļiem vai pasta iestādēs. Pastāv jau
apmēram gadu darba laika likums priekš dzelzceļ-
niekiem un pasta-telegrafa kalpotājiem. Es jautāšu
satiksmes ministra kungu, vai viņš ir painteresējies,
vai tās nepilnīgās normas, vai tās kropļainās nor-
mas, kādas paredz šis darba laika likums, tiek ie-
vērotas, vai satiksmes resors izved dzīvē šīs darba
laika normas? Es saku, nē. Es pievedu jau faktus,

kur viens mašīnists, lokomotīves vadītājs ir caur-
mērā strādājis vienu mēnesi 20 stundas diena. Tur-
pretim darba laika likums to nepielaiž. Tālāk es
varu norādīt uz veselu nozari — bagāžas paku pie-
ņēmēji ir strādājuši sistemātiski apmēram 8 virs-
stundas katru dienu līdz šim laikam, neskatoties uz
to, ka jau veselu gadu pastāv dzelzceļnieku darba
laika likums. Neskatoties uz to viņi nav saņēmuši
ne materiālu atlīdzību, ne citu kompensāciju par šām
nostrādātām virsstundām un viņu kopskaits sastāda
ļoti lielu ciparu. Es domāju, ka šiem darbiniekiem
ir tiesība prasīt, lai tas darba laika likums, kāds pa-
stāv priekš dzelzceļniekiem, tiktu izvests dzīvē. Ne
labāk ir ar darba laiku pasta-telegrafa iestādē —
tā pati aina. Sevišķi tas jāsaka par Rīgu. Ņemiet
jūs tagad Rīgas pastniekus. Katram deputātu kun-
gam ir izdevība ar viņiem iepazīties rītos un vaka-
ros, kad viņi aizelsušies, noplīsuši staigā jums vēstu-
les nesdami. Paprasiet, cik stundas viņi strādā.
Darba laika likuma 1. pants deklarē 8 stundu darba
laiku. Jūs ari iedomāsaties,ka patiešām viņi strādā
8 stundas. Bet es ieteicu apjautāties pie šiem pasta
vergiem, cik stundas viņi strādā. Atbilde būs tāda,
ka viņi strādā no 11—14 stundām dienā, nesaņem-
dami nekādu atlīdzību ne naudā, ne laika ziņā par
virsstundām. Bēdīgākais ir tas, ka tādi apstākļi
nav izņēmums priekš vienas vai otras kategorijas,
bet ir vesela sistēma. Tā ir sistēma, kura iziet uz
pastāvošā darba laika likuma apiešanu un sistemā-
tisku šī likuma novešanu līdz nullei viņa praktiskā
nozīmē. Jums visiem, bez šaubām, ir zināmi tie
apstākļi, kādi ir atalgojuma ziņā. Ari algu ziņā sa-
tiksmes resora darbinieki atrodas vissliktākos ap-
stākļos, jo tās valsts darbinieku kategorijas, kuras
ir pārējās valsts iestādēs, ir daudz augstākas nekā
satiksmes ministrijas darbinieku kategorijas. Ari
darba apstākļu ziņā šis resors ir sliktāks jo nekur
nav tik daudz nakts dežūras, tik daudz nakts darbu,
kā šinī resorā un šī resora darbinieki ir gandrīz vie-
nīgie, kuriem nav nedz svētku dienas, nedz svēt-
dienas, priekš kuriem nepastāv likums par valsts svi-
namām un svētku dienām. Šī resora darbinieki
strādā no 1. janvāra līdz beidzamam decembrim
bez atpūtas, bez svētkiem. Bez šaubām, nav citas
izejas, ka šī resora darbiniekiem ir ultimativā kārtā
jāprasa, lai satiksmes ministra kungs izpilda tos liku-
mus, kurus viņš pats priekš saviem darbiniekiem ir
radījis. Bet ari tiesiskais stāvoklis nav nodrošināts
un ja nu runā vispār par tiesisko stāvokli, tad jāsaka,
ka satiksmes resora darbinieki ir nostādīti pilnīgi
beztiesiskā stāvoklī. Ir gan viena grupa, kura tiek
atbalstīta un visādi protežēta, bet tā ir augstāko ie-
rēdņu grupa, tā ir priviliģēto ierēdņu grupa ar aug-
stākiem darbiniekiem priekšgalā. Turpretim arod-
biedrību biedri tiek visādi vajāti un nicināti. Ir liela
starpība starp dzelzceļnieku biedrību un starp dzelz-
ceļnieku savienību un pasta-telegrafa darbinieku
arodbiedrību. Dzelzceļnieku biedrība ir tā organi-
zācija, kura arvien saka, ka pastāvošās arodbiedrī-
bas esot politiskas organizācijas, viņa esot apoli-
tiska, bezpartejiska. Bet atļaujiet, šis apgalvojums
nav pareizs. Visā sava darbībā dzelzceļnieku bied-
rība ir solidarizējusies un gājusi roku rokā ar vienu
otru organizāciju, kuru gan par valstisku nevarētu
saukt — ar nacionālo klubu. Lūk, kāpēc dzelzceļu
virsvaldes direktoru kungi tik mīļi skatās uz šo or-
ganizāciju. Bet nav pielaižami ar valsts līdzekļiem
atbalstīt tādu organizāciju. Ka šī organizācija tiek
atbalstīta ar valsts līdzekļiem, to norāda tas fakts,
ka dzelzceļnieku biedrības sanatorijai katru gadu
valsts budžetā tiek atvēlēta zināma suma un par šo
sumu viņa pēc savas izvēles, pēc saviem ieskatiem
vienu vai otru slimo darbinieku uzņem vai neuzņem.

30*
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Man liekas, ka visiem satiksmes ministrijas darbi-
niekiem ir tiesības uz tām labierīcībām, kādas tiek
sagādātas par valsts līdzekļiem. Ja šī organizācija
kaut ko uztur, vai izsniedz kādu pabalstu par saviem
līdzekļiem, tad tā būtu viņu lieta, bet ja viņa rīkojas
ar valsts naudu, ar valsts līdzekļiem, tad mums ir tie-
sība prasīt, lai netiktu taisīti nekādi izņēmumi un
lai tās sumas, kādas atvēlētas dzelzceļnieku biedrī-
bas sanatorijai, uz vienlīdzīgiem pamatiem varētu
baudīt visi satiksmes ministrijas darbinieki. Nevie-
nu grasi, nevienu kapeiku mēs nevaram dot tādai
organizācijai, kurai nav tiesības uzstāties un runāt
visu satiksmes ministrijas darbinieku vārdā, orga-
nizācijai, kura par šīm sumām bez šaubām dzen po-
litisku aģitāciju un kurai ir politiski nolūki (sauciens
pa kreisi: „Pareizi!"). Ka tas tā, to es varu pierādīt
ar vienu faktu. Dzelzceļnieku biedrība izdeva kādu
laikrakstu, kurš saucās ..Nacionālais darbs". Šis
laikraksts kādu laiku eksistēja un bija spraudis par
savu galveno mērķi visu strādniecisko organizāciju
nonešanu, visas demokrātijas nicināšanu un atklāti
pastrīpoja, ka viņš ir solidārs ar tiem jaunekļiem,
kuru idejiskie vadoņi sēd rungu un nažu klubā (Arv.
Bergs no vietas: „Matisa ielā?") Nu, Berga kungs,
Jus labāki ziniet, kur viņi sēd, Jūs esiet viņu garīgais
tēvs. Ko Jūs vēl jautājiet. (Smiekli pa kreisi. Sau-
ciens pa kreisi: „Arveda puiši.") Pēc tam, kad šī
lapiņa ir_ izbeiguši savu dabīgo gaitu, mums ir nā-
kuši rokas materiāli, kuri pierāda, ka šis laikraksts
^Nacionālais Darbs" nav vis izdots ar satiksmes
ministrijas direktoru kungu līdzekļiem, bet viņi šos
līdzekļus ir dabūjuši caur iekšlietu ministriju, varbūt
no valsts kases. Tāpēc strādnieku frakcija nevar
dot nevienu grasi, nevienu santimu priekš tādas or-
ganizacijas. _ Ja līdz šim satiksmes ministra kungs
uz visām tām nebūšanām ,kādas valda viņa resorā
ir skatījies caur pirkstiem, ja līdz šim viņš, vai nu
nav turejispar vajadzīgu, vai nav bijis pietiekoši
labi informēts, tad es domāju, ka pēc tiem datiem,
kurus esše viņam devu, mums ir tiesība gaidīt, ka
viņš sava resorā ievedīs lielāku kārtību, lielāku tais-
nību un vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem darbinie-
kiem

^
vispirms algas ziņā, tad darba laika ziņā un

treškārt nodrošinot viņu tiesisko stāvokli. Tāds
stāvoklis, kādā līdz šim atrodas dzelzceļa un pasta-
telegrafa darbinieki, kur viņi nostādīti par otrās šķi-
ras valsts darbiniekiem, kad no viņiem gan prasa
ilgu darba laiku, kad viņus piespiež strādāt 14, 18
un pat 20 stundas dienā, bet viņiem nedod nekādas
tiesības, neļauj uzstāties viņu organizācijām, neļauj
viņiem pašiem brīvi aizstāvēt savas tiesības, tāds
stāvoklis nav ciešams. Tāpēc, ja satiksmes mini-
stra kungs tuvākā nākotnē neizvedīs pamatīgu ven-
tilāciju savā resorā un neizskaudīs visas tās nebū-
šanas, _par kurām es še runāju, strādnieku frakcija
nevarēs turpmāk dāvāt viņam savu uzticību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zeiboltam.
P. Zeibolts _(sooialdemokrats): Augstais nams!

Šoreiz man nebūs ilgi jāpakavējaspie dzelzceļnieku
darba laika unviņu algām, šie jautājumi augstā namā
pārrunāti vairāk kā divi gadi.'' Varu pastrīpot, ka sa-
tiksmes ministrija šos jautājumus ne pa matu nav
pavirzījusi uz labo, bet gan uz ļauno pusi. : vai ari
šie jautājumi palikuši par augstā nama pārrunas ob-
jektu. Mazu lietu jāapstājas pie satiksmes ministri-
jas uzskata par budžetu. Satiksmes ministrija bu-
džetu ir uzskatījusi par savu ieroci pret strādniecī-
bas tiesībām, kaut gan tādas tiesības satiksmes mi-
nistrijai nav dotas. Darba ministrija 1923. gada 15.
jūnijā izdeva rīkojumu par vienkārša darba strād-
nieku vidējo algu slimo kasu dalībnieku atsvabinā-
šanai no iemaksām. Rīkojums uzskatāms par val-

dības rīkojumu. Neskatoties, ka šis rīkojums ir val-
dības rīkojums, satiksmes ministrija viņu neizpilda
un pat atceļ ar dzelzceļu virsvaldes rīkojumu Nr.
5588/V. N. no 1923. gada 13. jūlija. Minēto rīkojumu
neizpildīšanu un atcelšanu satiksmes ministrija mo-
tivē ar to, ka pagājušā gada budžetā nav paredzēti
vajadzīgie līdzekļi iemaksām slimo kasēs. Ja sa-
tiksmes ministrijas vadītājs ir tik tuvredzīgs un ne-
var paredzēt, ka algas celsies, un nezin, ka darba
ministrijai ir tiesība uz slimo kasu likuma pamata iz-
dot noteikumus par strādnieku vidējām algām, tad
tāds satiksmes ministrs nevar sēdēt tur, kur viņš
šodien sēž. Tāpat satiksmes ministrs caur ministru
kabinetu ir izdevis 81. panta kārtībā darba laika
noteikumus dzelzceļniekiem. Ja satiksmes ministrs
šos darba laika noteikumus izdevis, tad satiksmes
ministrim bija pienākums viņus izvest dzīvē. Ko
satiksmes ministra kungs ir darījis? Satiksmes mi-
nistrija šo noteikumu pasliktināšanas daļu, un proti,
darba laika pagarināšanu gan izveda dzīvē, bet uz-
labojumus, kādi celtos dzelzceļniekiem no tiem no-
teikumiem, nav atraduši par vajadzīgu izvest dzīvē
līdz šai dienai, atkal atsaucoties uz to, ka nav pa-
redzētas budžetā attiecīgas sumas. Tā tad satiksmes
ministrs uzskata budžetu it kā par savu jājamo zir-
dziņu. Pārejot uz formas apģērbu jautājumu, jākon-
statē, ka satikmes ministrija atkal nav ievērojusi Sa-
eimas norādījumus, jo pagājušā gada budžetā aug-
stais nams atvēlēja papildu kreditu bezmaksas formas
apģērbu izsniegšanai. Tāpat siltie ziemas apģērbi
sargiem izsniegti uz 3 personām viens komplekts.
Dežūrai mainoties viena persona apģērbu nodod ot-
rai, otra atkal trešai. No higiēniskā viedokļa, tas
nav pielaižams, jo tā jaupie zemām kalpotāju algām
starp sargiem viegli izplatās dažādas slimības, bet
ar šādu apģērbu maiņas veidu slimības tiek vēl vai-
rāk izplatītas. Lai reiz šis jautājums tiktu noskai-
drots un dzelzceļnieki, kuriem satiksme ar publiku,
varētu tikt apgādāti ar bezmaksas formas apģēr-
biem, savas frakcijas uzdevumā ienesīšu priekšli-
kumu ārkārtējā budžetā par attiecīgas daļas pavai-
rošanu ar vajadzīgām sumām. Satiksmes ministra
kungam tika pagājušā gadā norādīts, ka dzelzceļ-
nieki, sevišķi attālākās stacijās, atrodas bezizejas
stāvoklī ar dzīvokļiem, viņiem jādzīvo apakšzemes
alās, no dēļiem sasistos šķūņos, preču vagonos pa
10, 12 un 18personām kopā. Pat dzelzceļu ārsti, ap-
meklējot šos dzīvokļus un vagonus, ir konstatējuši,
ka pie šāda saspieta gaisa ir attīstījušās visdažā-
dākās slimības. Satiksmes ministrija vēl līdz šai
dienai nav spējusi pabeigt Vecgulbenes kolonijas
un tās pašas ir jau jāpārbūvē. Kolonijās izbūvēti
plaši pagrabi un izlikti ar cementu, bet tomēr pa-
stāvīgi atrodas pārpildīti ar ūdeni un šinī gadā sa-
tiksmes resors bija spiests pieprasīt papildu kreditu,
lai šos pagrabus aizbērtu. Satiksmes ministrija ir
gan pieprasījusi tekošā gadā dažu ēku remontam
kreditus, bet jāsaka jau iepriekš, ka šie krediti tiks
izlietoti nelietderīgi. Pa lielākai daļai krediti tiks
izlietoti Vecgulbenes baraku pacelšanai un funda-
menta palikšanai,bet augšbūve un jumti paliks neizla-
boti. Satiksmes ministra kungs ir nācis šeit augstā
namā no šī augstā katedra un norādījis ar ļoti skai-
stiem vārdiem, ka satiksmes ministrijā starp viņas
kalpotājiem nav nekādas izšķirības, ka visi ir vien-
līdzīgi kalpotāji ar vienlīdzīgām tiesībām. Satiks-
mes ministra kungs izdevis 26. oktobri 1923. gadā
noteikumus Nr. 238 par bezmaksas biļetēm un mantu
pārvadāšanu. Vai satiksmes ministra kungs ir ie-
vērojis šeit vienlīdzības principu, vai viņš ir izpil-
dījis doto vārdu? Jāsaka atkal, ka nē, jo satiksmes
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ministra kungs dzelzceļniekus šķirojis 2 grupās.
Vieniem, augstākiem ierēdņiem un štata kalpotājiem
viņš piešķīris 2 biļetes gadā līdz ar ģimenes locek-
ļiem, turpretim dienas strādnieku ģimenes locek-
ļiem netiek izsniegtas bezmaksas biļetes, tādas ne-
saņem ari paši strādnieki. Kad minētie strādnieki
griezās pie satiksmes ministra, norādīdami, ka viņi
ta jau atstāti bez kaut kādām tiesībām, kā ari algas
noliktas viszemākās un lūdza viņiem piešķirt kaut
šīs tiesības, neslēpdami patiesību, paskaidroja, ka
pretējā gadījumā būs spiesti palikt par dzelzceļu „za-
ķiem", tam visam satiksmes ministrs piekrita un so-
lījās šo netaisnību novērst, tomēr līdz pat šai dienai
nav izpildījis doto solījumu, tikai pašiem strādnie-
kiem atmetis 1 biļeti gadā. Satiksmes ministrs no
šī augstā katedra ar skaistiem vārdiem aizrādījis, ka
visiem dzelzceļniekiem ir vienlīdzīgas tiesības un
1923. gada 10. oktobri izdots rīkojums Nr. 276, kurš
skan: „Pēdējā laikā dzelzceļu darbnīcās un citās tel-
pas uz dzelzceļa teritorijas tiek izkārti dažādi uzsau-
kumi un sludinājumi bez administrācijas ziņas un pie-
krišanas, pretēji pagaidu noteikumiem Nr 7., kuri
publicēti 1919. g." „Satiksmes un darba ministrijas
Vēstnesī" Nr. 5. Lai-neceltos-pārpratumi, aizrādu,
ka minetie_ noteikumi nav atcelti un tādēļ sludinā-
jumus, visāda veida paziņojumus un uzaicinājumus
var izkārt un izplatīt dzelzceļa telpās un iestādēs ti-
kai ar katrreizēju rakstisku dzelzceļa administrāci-
jas atļauju. Policijas atļauja vispārīgi izkārt šos
sludinājumus nedod tiesības tos izkārt dzelzceļu te-
ritorija bez administrācijas atļaujas un tāpēc visi
bez administrācijas atļaujas izkārti publicējumi no-
ņemami un vainīgie nododami policijai." Jā, šī at-
ļauja tiešām tiek pieprasīta un netikai no tiešās
priekšniecības, bet gan no augstākās priekšniecības
un pat vēl no policijas. Bet atkal šis rīkojums ir
jāizpilda zemāko kalpotāju un strādnieku organizā-
cijām, dzelzceļnieku savienībai un dzelzceļnieku sli-
mo kasēm, kurām tad ar šo rīkojumu tiek likti visādi
šķēršļi ceļā sludinājumu izkāršanai. Turpretim ot-
rai dzelzceļnieku un satiksmes ministrijas augstāko
ierēdņu grupai šīs atļaujas netiek prasītas ne tikai
kā dzelzceļnieku biedrībai, bet ari citām ārpus dzelz-
ceļa stāvošām organizācijām. Te man ir (rāda)
dzelzceļu virsvaldē izkārts sludinājums, „publišks
disputs" sarīkots no „nacionalo arodbiedrību un or-
ganizāciju centrālās savienības". Šeit man ir sludi-
nājums no dzelzceļnieku biedrības izkārts bez kaut
kādas atļaujas, bet tas ir maz. Ne tikai kā vienai
dzelzceļu augstākai ierēdņu grupai tiek dotas zinā-
mas privilēģijas pie šo sludinājumu izkāršanas, bet
šai dzelzceļnieku biedrības grupai, tā sauktai nacio-
nālai dzelzceļnieku biedrībai, ir dotas vēl lielākas
tiesības, jo viņai ir satiksmes ministrijas korespon-
dences tiesības. Šeitir delegātu vēlēšanas saraksts,
kurš tiek sūtīts pa dzelzceļiem kā satiksmes ministri-
jas koreskondence _ tāpat visa šīs organizācijas ko-
respondence iet kā satiksmes ministrijas korespon-
dence. Tā tad ne tikai tiek pārkāpts likums no sa-
tiksmes ministrijas, bet caur šādas korespondences
pielaišanu no privātas organizācijas tiek nesti val-
stij un satiksmes ministrijai zaudējumi. Pārejot pie
pašam dienesta telpām jānorāda, ka dienesta telpas,
ka tasvairak reiz ir norādīts no šā augstā katedra,
ir nekārtība, nelietojamas. Bet vēl arvien dienesta
telpas netiek uzlabotas. Ja jūs ieejiet Jaunlatgales
cležuras telpās, tad jums sitas pretim tāds gaiss, ka
jus atleciet atpakaļ. Tāpat šinīs telpās atrodas gul-
tas bez salmu maisiņiem, jeb ja atrodas kāds salmu
maisiņš, tad tas ir tukšs. 24. maijā tika iegādāti sal-
mi priekš_šiemmaisiņiem, bet tie paši sapuvuši. Pie-
vedīšu vēl vienas dežūras telpas Eķengrāvē. Šeit
valda vislielākā netīrība. Eķengrāves dežūras tel-

pas ari nav lietojamas dežūrai tamdēļ, ka viņas ir
kara laikā celtas barakas. Ja jūs pārliecināsaties,
vai gultas veļa ir mainīta šiem kalpotājiem, kuriem
jāpavada tur nakts un dažreiz pat 24 stundas, tad va-
riet pārliecināties, ka veļa šinīs telpās nav mainīta 2
mēneši un dažās guļas vietās tāda pat nav atrodama,
ja kur atrodama, tad tā ir pilna dažādiem insektiem.
Turpretim tiek gādāts gan no satiksmes ministrijas
par telpām atkal atsevišķu dzelzceļnieku grupu or-
ganizācijām un vesela rinda telpu ir nodotas viņu
rīcībā. Es sākšu ar pašu augstāko, satiksmes mini-
strijas namu, Gogoļa ielā Nr. 3. Vispirms šai na-
mā dzelzceļnieku biedrībai ir nodota istaba 220 kā
sapulču telpas; tad istaba 429 kā krāj-aizdevu kase;
tad istaba 303 kā palīgtelpas krāj-aizdevu kasei; tad
319 un 318 kā dzelzceļnieku biedrības valžu telpas.
(Sauciens pa kreisi: „5 istabas".) Valmierā dzelz-
ceļa darbiniekiem nav pat kantora telpas, tie ir sa-
spiesti mazā telpā. Turpretim, ja dzelzceļnieku
biedrībai ir vajadzīgas telpas, tad tie paši ierēdņi,
kuri atrodas tā jau saspiestās telpās, tiek saspiesti
vēl vairāk un biedrībai tiek atdota viena istaba ēkā
Nr. 1. Mums nav pienācīgas dežūras telpas Vents-
pilī, mums nav Ventspilī pienācīgu dzīvokļu, bet
Ventspilī pie .techniskās direkcijas, t. i. 10. daļas
ceļu priekšnieka kantora, tiek atremontēts vesels
nams dzelzceļnieku biedrības klubam, saprotams, ka
šis nams tiek atdots bez kaut kādas atlīdzības un
remonts tiek izvests ar dzelzceļa strādniekiem, bez
kādas atlīdzības no dzelzceļnieku biedrības puses.
Šinīs telpās mūsu nacionālisti ļoti labi ir sapratušies
ar internacionalistiem un vienā skaistā dienā pie
omulīga gara stāvokļa noslēdz sadraudzību. Ne ti-
kai telpas tiek atļautas dzelzceļnieku biedrībai, bet
ari vesela rinda dzelzceļa kalpotāju tiek nodarbināta
dzelzceļnieku biedrības vajadzībām, bet algu saņem
no satiksmes ministrijas. Tā piemēram dzelzceļu
virsvaldes ierēdnis Krieviņa kungs, dzelzceļu virs-
valdes ierēdnis Čakura kungs strādā pirmā, otrā,
sešpadsmitā un astoņpadsmitā mēneša datumā, t. i.
4 dienas' mēnesī dzelzceļnieku krāj-aizdevu kases
vajadzībām, pie kam dzelzceļa jeb satiksmes mini-
strijas darbs pats par sevi saprotams, atkrīt, turpre-
tim algu saņem ņo satiksmes ministrijas.

Bez tam vesela rinda dažādu dzelzceļu virsval-
des kalootāju, kuri pārkāpj izdotos noteikumus. Kād-
reiz bija noteikums, ka privātpersonām jeb ari per-
sonām no linijas bez vajadzības nav tiesības ieiet
dzelzceļu virsvaldē. Turpretim tagad ikdienas tur
stāv vesela rinda cilvēku no šīs biedrības. Tā tad
ari te darbinieki tiek atrauti no sava darba, tomēr
pilnā mērā tiek atalgoti no satiksmes ministrijas.
Turpretī dzelzceļnieku kooperativs tiešām atnes zi-
nāmu labumu attālākiem dzelzceļniekiem. Katram
zināms, ka attālākos dzelzceļa punktos nav veikalu
un dzelzceļniekiem ir jādodasuz attālākiem punktiem
pec pārtikas. Kooperativs „Dzelzceļnieks" ir ierī-
kojis tā saucamās vagonubodītes, lai piegādātu šiem
kalpotājiem pārtiku. Kad beidzamā laikā kooperativs
„Dzelceļnieks" griezās pie dzelzceļu virsvaldes, lai
viņam tiktu pamazināts tarifs uz vagonu asīm, tad
tarifs netika vis pamazināts, bet gan paaugstināts
tādā mērā, ka šie vagoni izmaksā dārgāki nekā preču
sūtīšana parastā ātrumā Kad kooperativs dzelz-
ceļnieks" kalpotājiem uz statūtu pamata gribēja iz-
sniegt preces uz nomaksu, uz kreditu un griezās pie
satiksmes ministra kunga, lai atļautu izdarīt šī kre-
dita atvilkumu caur algas sarakstiem, tad dzelzceļu
virsvalde atbildēja, ka nevarot tādu atvilkumu iz-
darīt, jo viņai neesot vajadzīgo darbinieku. Ja ko-
operativs ..Dzelzceļnieks" to vēloties, lai tas asig-
nējot zināmu sumu vajadzīgiem darbiniekiem, tad
tas tikšot izdarīts. Turpretim priekš dzelzceļnieku



939 L a t vijas Republikas Saeimas V. sesijas 26. sēde 1924, gada 11. jūnijā. 9*0

biedrības pa visu liniju strada kalpotāji, kuri atvelk
ne tikai kreditus, kurus izsniedz biedrības kraj-aiz-

' devu kase, bet atvelk ari biedru maksas un dažādas
maksas bēru un citām kasēm. Ta tad atkaļ strada
vesela rinda dzelzceļu darbinieku bez kaut kādas at-
līdzības no dzelzceļnieku biedrības un pilnīgi tiek
atalgoti no satiksmes ministrijas. Ja vienai daļai no
augstākiem dzelzceļu kalpotājiem satiksmes ministrs
ir devis zināmas privilēģijas, tad saprotams ka tas
dotas aiz tā iemesla, ka šīs augstākās amata personas
sastāv biedrībā. Pēc visa tā izrādās, ka satiksmes
ministra kungs nav vairs satiksmes ministrs un ne-
pārvalda Latvijas dzelzceļus. Man šeit ir telegrama,
kurā ir teikts, ka ar apliecībām ar dzelzceļnieku bied-
rības zīmogu un biedrības priekšsēdētāja vai sekre-
tāra parakstu atsevišķas personas var braukt pa
dzelzceļiem pilnīgi par brīvu. Tā tad ari dzelzceļ-
nieku biedrība jau izsniedz uz Latvijas dzelzceļiem
biļetes dažādām personām, kā dzelzceļniekiem, tā
ari pie dzelzceļa-nepiderīgām personām. Tālāk re-
dzams vēl tas, ka dzelzceļnieku biedrība ir nonākusi
tik tālu, ka pretendē uz dažiem priekšmetiem no
dzelzceļu inventāra. Šis norādījums lasāms vietējos
laikrakstos, kuros dzelzceļnieku biedrība ziņo,ka Rī-
gas-Orlas dezlzceļu kalpotāju un strādnieku biblio-
tēka, kura ir evakuēta uz Krieviju, tiks no valdības
saņemta atpakaļ, tomēr ne kā bibliotēka, bet kā divi
līdz trīs pasažieru vagoni. Tos vagonus nu varēs
saņemt dzelzceļnieku biedrība, pārdot un iegādāties
sev inventāru vai bibliotēku. Tālāk jāaizrāda, ka
tiešām satiksmes ministrija ir pilnīgi padota šīs bied-
rības iespaidam. Te jau nācās aizrādīt, ka augstā-
kas personas par noziegumiem netiek vajātas, bet
viņas atrod pajumtu satiksmes ministrijā. Tas tie-
šām tā ari ir. Es varu pievest vēl dažus konkrētus
faktus šai lietā. Savā laikā, pagājušā vasarā, jū-
nija un jūlija mēnešos tika vairākkārt norādīts, ka
Ventspilī nozagtas vairākas mucas eļļas, ka Vents-
pils depo tiek izvesti privāti darbi lielos apmēros, ka
Ventspils depo tiek viltoti paraksti, ka tabelēs tiek
ievestas mirušas dvēseles un saņemta alga par tam.
Tas tika ziņots ari satiksmes ministra kungam un
dzelzceļu virsvaldei, bet kādi rezultāti bija šādai
ziņošanai? Tika aizsūtītas personas, kurām bija tu-
va pazīšanās ar Ventspils dzelzceļnieku biedrības no-
daļas priekšsēdētaju, tā tad augstākas personas no
centra valdes. Šīs personas tad ari atbrauca atpa-
kaļ neatrazdamas nekādu noziegumu. Atkārtoti grie-
žoties ar noteiktu prasību, lai šī lieta tiktu vēlreiz iz-
meklēta un ka priekš izmeklēšanas ir jāatrod neitrā-
las personas, steidzīgi tika pieņemts priekšlikums,
ka jāpiedalās neitrālām personām un vienam Saei-
mas deputātam šai izmeklēšanā. Kad tika otru reizi
izdarīta izmeklēšana, ar Saeimas deputātu piedalī-
šanos, tad ari tika atklātas visas tās noziedzības, ku-
ras tika uzrādītas pirmo reizi. Bet kas tad notika?
Notika tas, ka vainīgie uz vietas netika atlaisti, ne-
tika atlaists vainīgais depo priekšnieks, tabeļvedis
un darbu vadītājs, bet tika gan atlaistas tās personas,
3 atslēdznieki, kuri bija uzrādījuši šīs nelikumības.
Vēl līdz šai dienai šie atslēdznieki cieš par to, ka
ir norādījuši uz valsts noziedzniekiem, norādījuši uz
valsts apzagšanu. Ari vairākas reizes uzrādīts, ka
šķirotavas depo meistars zadzis malku, ka viņš ne-
derīgs savā darbā,ka vairāk reizes sabojājis darbus,
ka ar to nodarījis zaudējumus, bet satiksmes mi-
nistra kungs atkal negriež uz to vērību, kamēr pie-
ķer ar strādnieku palīdzību tanī brīdī, kad tiek malka
dzīta uz viņa dzīvokli un uz vietas tiek sastādīts no
policijas protokols. Neskatoties uz to, ka viss tas
noticies, šī persona līdz beidzamā mēneša beigām at-
radās savā vietā, lai gan šī zādzība tika pienākta 3, 4
mēnešus atpakaļ. Tagad, kad tiesas iestādes devušas

rīkojumu, ka tada persona nevar atrasties dzelzceļu
iestāžu dienestā, tad vēl tagad šī persona atrod pat-
vērumu dzelzceļu visvalde. Man būtu vairāki šādi
fakti ko pievest, bet es domāju, ka pietiks.' Mana
frakcija cer, ka šinī budžeta gadā satiksmes mini-
strija tiešām novērsīs visas tās nelikumības un ne-
vis tik daudz uz satiksmes ministriju,bet gan uz val-
dību, ka valdība uzdos satiksmes ministrim pārtraukt
vienas šķiras aizstāvēšanu. Tādēļ manas frakcijas
vārdā es iesniegšu sekošu pārejas formulu:

„Uzdot valdībai izbeigt atsevišķu augstāko ie-
rēdņu grupu organizācijas pabalstīšanu ar valsts lī-
dzekļiem."

No augšā sacītā pilnīgi skaidri, ka šī organizā-
cija tiek pabalstīta ar valsts līdzekļiem. Privātu per-
sonu bezmaksas braukšana pa dzelzceļu ir valsts lī-
dzekļu izšķiešana, korespondences brīva sūtīšana, it
kā tā būtu satiksmes ministrijas korespondence, ir
valsts līdzekļu izšķiešana. Tālāk satiksmes mini-
strijas budžetā paredzēta suma no 15.000 latiem, ku-
ra tiek atkal nodota dzelzceļnieku biedrībai sanato-
rijas uzturēšanai. Manai frakcijai nevarētu būt ne-
kādi iebildumi, ka šī suma tiek nodota kādai orga-
nizācijai, kura uztur bSrnu vai pašu kalpotUtu vese-
lības iestādes. Man jāaizrāda, ka dzelzceļnieku bied-
rības uzturētā kuratorijā un sanatorijā tiek uzņemti
sijāto personu bērni. Jo šinī gadā pārējās dzelz-
ceļnieku organizācijas, kā dzelzceļnieku slimo kase,
griezās pie sanatorijas pārvaldes ar lūgumu uzņemt
dzelzceļnieku dienas strādnieku slimo kases dalīb-
nieku bērnus, organizācijas valde atbildēja: „mēs
jūsu bērnus neuzņemsim". Galu galā tika panākta
vienošanās, ka dienas strādnieku slimo kases dalīb-
nieku bērni tiek gan uzņemti sanatorijā, bet pret sa-
maksu, par katru bērnu 45 rubļi dienā. Aiz šiem ie-
mesliem mana frakcija nevar šai organizācijai uzticēt
valsts līdzekļus un liks priekšā nodot budžetā pare-
dzētās sumas satiksmes ministrijas rīcībā, visu dzelz-
ceļu kalpotāju veselības uzlabošanai. Es ceru, ka
ne tikai mana frakcija, bet ari pārējās Saeimas frak-
cijas šo priekšlikumu pabalstīs.

Tad — beidzot es frakcijas uzdevumā iesniegšu
priekšlikumu pie budžeta par sumu paaugstināšanu
priekš dzelzceļnieku bezmaksas formas apģērba iz-
sniegšanas un ceru, ka augstais nams šinī gadā, ievē-
rojot dzelzcļnieku zemo algu, to atvēlēs. Jānorāda,
ka beļdzamā laikā dzelzceļnieki tikai pēc 6 dienām
septītā dienā tiek dzīves vietā atpūtā. Ne tikai
konduktoru brigādes, bet ari mašīnistu un kurinātāju
brigādes nonākušas pilnīgā bezizejas stāvoklī, pil-
nīga bezspēcības stāvoklī. Lai kaut cik ari viņiem
paradītu to, ka tautas vietnieki grib viņu stāvokli uz-
labot, tad es ceru, ka augstais nams pieņems šos
pārlabojumus pie budžeta, izsniedzot papildu kre-
ditu apģērba izsniegšanai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds satiksmes
ministrim. /m

Satiksmes ministrs J.Pauļuks: Godātie deputātu
kungi! Noklausoties šīs divas apsūdzības runas: de- /.
putata Višņas un deputāta Zeibolta kunga, būtu jā-
domā, ka satiksmes resors ir ne tik vien viens no
pēdējiem, ne kam nederīgs, ka viņa priekšgalā stāv
cilvēks, kas neko nevar un neko neprot, — ne tik
vien viņš pats, bet ari visi tie, kas stāv šī resora
vadošās lomās, ka tie tāpat nekam neder. Savādi,
kungi, tas ir. Visi tie darbinieki, kas atrodas satik-
smes resora vadošās lomās, ir veci nosirmojuši dar-
binieki, ir atzīti un cienīti agrākos laikos un nu uz
reizi palikuši tik slikti, ka ne tik vien nekam neder,
bet pat ir noziedzīgi. Es no savas puses, kamēr es-
mu satiksmes resora galva, protestēju pret tādiem
apvainojumiem! Ja ir fakti, ja ir apvainojumi, tad
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nākat un uzradāt tos tur, kur tas vajadzīgs. Bet no
šī augsta katedra apvainot, kur nav pierādījumu pie
rokas, lai atspēkotu, tas nav pareizi. Tā nedrīkst un
nevar rīkoties. Ja jums, kungi, satiksmes resors
bija tik slikts, kāpēc tad jūs to nesacījāt agrāk?
Katra laikā _ jūs varējāt iesniegt pieprasīumu un aiz-
rādīt uz tām ļaunprātībām, par kurām jūs tagad
minat. Katrā laikā jūs varējāt izteikt neuzticību sa-
tiksmes resora vadītājam. Tas līdz šimnav bijis un
tāpēc nevar nākt ar tādiem apvainojumiem un no-
stādīt dzelzceļa darbiniekus it kā kādu blēžu bandu.
Es ar sava resora darbiniekiem esmu kopā strādājis
jau3 gadi un varu tikai to teikt, ka es tā uz viņiem
skatīties nevaru. Kļūdas un trūkumi var jau gadī-
ties tādā resorā, ar tik lielu saimniecību. Nav iz-
slēgtas ari vienā, otrā vietā nolaidības un tās ir jā-
izravē; es būtu ļoti pateicīgs tiem deputātu kungiem,
kuri nāktu un man aizrādītu uz viņiem zināmām
nelikumībām un ļaunprātībām. Ja viņi to būtu da-
rījuši un ja tādas būtu bijušas, es būtu centies visas
šis nebūšanas izravēt. Bet gan jāsaka, ka ticu sa-
viem darbiniekiem un palaižos uz viņiem, un varu ap-
galvot, ka satiksmes resora darbinieki strādā uzcī-
tīgi un pašaizliedzīgi. Paskatāties tikai, kādos ap-
stākļos mūsu darbiniekiem nenākas strādāt, tad jūs
nevarēsiet viņus apvainot. Višņas kungs sadalīja
savu runu divās daļās; pirmā daļa bija saimnieciskā
daļa un otrā daļa — strādniecības daļa. Pirmā daļa
no Višņas kunga runas bija īsta apsūdzības runa —
te ir tik daudz blēdības, tik daudz ļaunprātības, ka
es brīnos, ka visi šie darbinieki ar mani priekšgalā
nav saukti pie atbildības. Ja es būtu zinājis iepriekš,
kādi apvainojumi nāks, kā tas ir pie pieprasījumiem,
es varētu sīkāki un labāki aizstāvēties nekā tas man
tagad iespējams. Saimniecisko daļu Višņas kungs
ari sadalīja divos posmos: dzelzceļu un pasta-tele-
grafa darbību _ Vispirms pie dzelzceļu daļas, par
malkas yirsmēra_ ļaunprātīgu izlietošanu. Ja jums
kungi, kādreiz būs bijusi darīšana ar malkas saim-
niecību, tad jus zināsat, ka virsmērs pie malkas pie-
ņemšanas ir vajadzīgs, ka malka ar laiku izžūst un ja
nebūs virsmēra. tad pēc kāda laika būs iztrūkums.
Ja malka ir bijusi sausa, tad šis virsmērs varbūt ne-
izžus un tad vajaga palikt ekonomijai. Tas ir skaidrs.
Bet ja šo ekonomiju gribētu izlietot sev par labu un,
ka Višņa kungs teica, pārdot un dalīties peļņas at-
likuma, tad tas ir noziegums, un ja tāds fakts būtu,
tad vainīgais bez runas jānodod tiesai. Bet ne tā-
dēļ virsmērs tiek ņemts,- lai vēlāk varētu ar to, tā
sacīt, šeftes taisīt, bet gan tādēļ, ka tas ir vajadzīgs
un neviens malku nevar pieņemt bez virsmēra, jo
ja jūs šogad malku būsiet pieņēmuši bez virsmēra,
tad pēc gada jūs pieņemto kubikasu skaitu nenodo-
siet, bet būs iztrūkums. Tad jūs gan varēsiet nākt
un teikt, ka tas ierēdnis kas malku pieņēmis un ta-
gad nevar nodot, ir noziedzies, varbūt, malku pār-
devis. Tad gan varēs ierēdni apvainot, ka viņš nav
pareizi rīkojies, tāpēc ka nebija virsmēra. Virs-
mērs pie malkas pieņemšanas ir vajadzīgs, bet tir-
goties ar šo virsmēru ir noziegums un ja kāds to
dara, tad tas jāsauc pie atbildības. Tālāk par gul-
šņu iepirkšanu. Tiekot sarīkoti torgi, kuros iepriekš
pieņemot slepenu cenu, ļoti zemu cenu un ja par to
neizdodas gulšņus iepirkt, tad torgi tiekot izsludināti
par nenotikušiem un tad iepērkot zem brīvas rokas

' no tiem, no kuriem varētu kādu procentu pelnīt. Kun-
gi, tā apvainot cilvēkus, kas darbu dara, ir par daudz
pārdroši. Es par daudz labi domāju no saviem apakš-
niekiem un līdzdarbiniekiem, lai varētu to pielaist.
Tādu man nav. Es tādu vispārīgu apvainojumu ne-
varu pielaist un protestēju pret tādiem apvainoju-
miem. Es jums pastāstīšu, kā ar gulšņu pieņemšanu
ir. Gulšņu pieņemšana tiek izsludināta uz torgiem.

Jūs, kungi, ziniet, kas ir torgi. Uz torgiem iepriekš
tiek iesniegta noteikta, slepena cena, ko neviens ne-
zin, tā tiek atvērta tikai tad, kad torgi iesākušies.
Ja piedāvājums pārsniedz šo cenu, tad piedāvājums
netiek pieņemts urt torgi uzskatāmi par nenotikušiem.
Par visu tiek vesti torgu protokoli un torgu komi-
sija, kurā sēž vairāki kungi, nāk ar visu šo dzelz-
ceļu virsvaldes padomē, tur par to referē un padome
izspriež, ko tālāk darīt, vai var vienai vai otrai fir-
mai pasūtījumu izdot un ja nevar, ko darīt talak, vai
izsludināt jaunus torgus jeb va_ pirkt uz brīva līguma
pamata, par cenām, kuras nepārsniedz slepeno_ cenu.
Te nu nāk un saka, ka tas tiekot darīts mākslīgi, lai
varētu dzīt šeftes. Nekāda pamata tam nav. Talak
minēja Daugavpils dzelzceļu darbnīcas. Tās esot tik
sliktas, ka nekur nederot. Aizbraucat, kungi, un pa-
skatāties, kā tās strādā, paņemiet zīmuli un aprēķi-
niet, cik tās mums maksā un kādus rezultātus dod,
Tikai vēl pagājušā gadā esot pirktas mašinas, bet ta-
gad jau jāremontējot. Vai tas tā ir,_to_ es nezinu, bet
tas, kungi, ir iespējams, jo vislabākā mašina gada
laikā var maitāties un tai var būt nepieciešams kāds
remonts. Ja kāds atrastu un izgudrotu tādas maši-
nas, kurām remonts nekad nav vajadzīgs, tad es ne-
zinu, ko ar tādu cilvēku vajadzētu darīt, ka viņu at-
algot. To vajadzētu apzeltīt. Mašina paliek mašina,
tā vienmēr var maitāties. Cik Daugavpils darbnīcas
mašinas ir maitājušās, to es nevaru pateikt_ nezinu,
vai kāda pavisam ir maitājusies. Pāris vārdos es
jums pateikšu šo darbnīčunozīmi, viņu izmaksu un
vērtību. Darbnīcas, visu ēku remonti, visu mašinu
iegādāšana, uzstādīšana u. 1.1. maksā kopā 68 miljoni
rubļu. Tagad apskatīsim, ko mēs par šovienu pedejo
gadu no šīm darbnīcām esam pelnījuši. Satiksmes
ministrijai vairākkārt ir pārmests, ka viņa pērk ve-
cas lietotas lokomotīves no Krievijas un Polijas un
remontē tās Daugavpils dzelzceļu darbnīcas. Labāk
esot pirkt jaunas. Jā,kungi, pret to nu absolūti ne-
vienu vārdu nevar teikt. Ja jūsman_dosiet līdzekļus,
tad es pirkšu jaunasmašinas, bet ja jūsman līdzekļus
priekš tam nedodiet un nevariet dot un es to saprotu,
kāpēc jūs to nevariet dot —_tad man jāatrod ceļš,
kā ar tiem līdzekļiem, kurus jūsman_dodiet, sasniegt
daudz maz labus rezultātus un uzturēt dzelzceļu ku-
stību. Ar pagājušā gadā atvēlētiem līdzekļiem mes
nevarējām pirkt jaunas lokomotives, bet nopirkām
lietotas — 22 lietotas lokomotives no Krievijas un
Polijas. Tās visas ir jaunākokrievu B un S tipu ma-
šinas, pasažieru lokomotives, kuras būvētas 1911.
gadā un strādājušas tiešā darbā tikai 6 gadus; 6 gadi
priekš jaunas lokomotives ir tas laiks, kad viņai jā-
nāk pamatremontā. Tā tad tās mašinas, ko es iepir-
kti no Krievijas un Polijas, ir nostrādājušastikai vienu
darba posmu, tas ir līdz p>>mam pamatremontam.Lo-
komotives ir pirktas caurmērā par 20.000 zelta
rubļiem. Es te aprēķināšu zelta rubļos, jo tad ir vie-
glāki salīdzināt ar agrākiem krievu laikiem. Remonts
Daugavpils darbnīcās iztaisīja par katru lokomotīvi
15.600 zelta rubļu. Tā tad viena lokomotīve mums
ir maksājusi 35.600 zelta rubļus un visas 22 lokomo-
tīves kopā mums izmaksā pēc savešanas kārtība,
810.800 zelta rubļu un tagad mums ir 22 lokomotives,
kuras ir nostrādājušas tikai vienu darba posmu un par
tām ir maksāts 810.800 zelta rubļu. Ja mēs jaunas

.lokomotives būtu pirkuši ārzemēs, tad būtu samak-
sājuši 75.000 zelta rubļu par B tipa lokomotīvi un
90.000 zelta rubļu par S tipa lokomotīvi un par vi-
sām 22 kopā, 1.750.000 zelta rubļu. Bet tagad jūs
teiksat: ja, pirmās jau5 gadus nostrādājušas. Tas ir
pareizi un tāpēc no jaunaslokomotives cenas ir jāno-
rēķina viens darba posms, un par 22 jaunām lokomo-
tīvēm būtu bijis jāsamaksā 1.315.000 zelta rubļu. Tā
tad uz 22 lokomotīvēm esam pelnījuši 504.200 zelta
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rubļu vai 1,28 miljonu latu ar savu darbu. Jāievēro
vēl tas, ka no remonta izdevumiem 34 miljoni rubļu
palikuši Latvijā un nāk mūsu rūpniecībai un strād-
niekiem par labu. Mēs neesam 34 miljoni rubļu iz-
sūtījuši uz ārzemēm,bet devuši par tiem mūsu strād-
niekiem darbu, kas ir jāuz:kāta par ļoti svarīgu fak-
toru, jo mums jāgriež vērība ne tikai uz ekonomisko
pusi, bet jārūpējas ari par to, ka mūsu kvalificētiem
strādniekiem būtu darbs, lai tie atrastu šeit darbu un
lai tiem nebūtu, kā tas līdz šimbijis, jāiet uz Poliju vai

. citur kur. Tagad mēs esam viņus saistījuši pie sevim
dodami tiem darbu un iespēju nopelnīt savā zemē 34
miljoni rubļu. Tanīs pašās darbnīcās izlabosim līdz
gada beigām tos vagonus, ko pirkām Polijā, t. i. 14i
preču vagonu. Esam viņus iepirkuši ļoti lēti, par
68.810 zelta rubļiem,viņu remonts iztaisīs 41.190 zelta
rubļu, ta tad kopā 110.000 zelta rubļu, bet ja jaunus
butu bijis jāpērk, tad mēs būtu samaksājuši 267.000
zelta rubļu, ta tad atkal ietaupījums 157.900 zelta
rubļu jeb 402.000 latu esam pelnījuši un devuši dar-
bu saviem strādniekiem. Taisni tie deputāti, kuri
šodien man tik asi uzbruka kā satiksmes resora va-
dītājam, arvienu uzsver, ka resora pienākums ir rū-
pēties, lai butu darbs un ja nu satiksmes resors to
dara, par to_ rūpējas, tad viņš atkal pēc to pašu de-
putātu domam dara slikti. Mēs esam caur mūsu re-
soru darbiem Daugavpils darbnīcās šinī vienā gadā
pelnījuši 1,68 miljoni latu. Tā ir tā suma, kas izdota
Daugavpils darbniču atjaunošanai un visu mašinu ie-
gādāšanai. Tā tad vienā gadā esam viņu atpelnījuši
un mums tagad ir priekšzīmīga fabrika. Vēl gan vie-
nas otras mašinas trūkst un šo to vajadzētu iegādā-
ties, bet ar to, kas mums ir, varam apmierinoši strā-
dāt un savus darbus veikt. Un tagad nu nāk un saka,
ka lieli līdzekļi esot izmesti laukā un nu vajagot saukt
pie atbildības tos darbiniekus, kas tik neprātīgi rī-
kojušies ar Daugavpils darbnīcu ierīkošanu, kamēr
no tiem skaitļiem, kurus es jums norādīju,, mēs re-
dzam^ pavisam ko

citu, tie pierāda, ka te nav slikti
strādāts,_bet labs darbs darīts, par ko vajadzētu dar-
ba darītājiem atzinību izteikt, bet ne tiem neslavu
celt. Tālāk — gulšņu mērcētava. Es arvienu esmu
bijis atklāts un skaidri teicis, kā es domāju, un tam-
dēļ es teikšu, ka gulšņu mērcētava ir mūsu sāpju
bērns. Nav tā, kā es to vēlētos un kā būtu vēlēju-
šies tie, kas darbu dara, bet nav ari tik briesmīgi un
slikti, kā to te iztēlo. Gulšņu mērcētavu mēs dabū-
jām pēc lielām grūtībām, gulšņu mērcētavas iekārta
bij evakuēta uz Krieviju un mēs dabūjām viņu atpakaļ
ar lielām grūtībām, pēc tam, kad mūsu pavadoņi bij
izsēdējušies Krievijā ceitumā veselus mēnešus. Tūliņ
ķeramies pie gulšņu mērcētavas iekārtas savešanas
kārtībā un iztrūkstošo daļu jaimiegādāšanas. Pār-
vestā gulšņu jnērcētava bij tāda pat, kā visas citas
gulšņu mērcētavas priekškara Krievijā, jo mūsu
gulšņu mērcētava, kura bija evakuēta uz Krieviju, tā-
pat piederēja Krievijas dzelzceļiem savā laikā. To-
reiz Krievijā visas gulšņu mērcētavas, laikam tikai ar
maz izņēmumiem, bij ierīkotas ar chlorcinka impreg-
nēšanu ne tāpēc, ka chlorcinks būtu bijis vislabākais
līdzeklis gulšņu mērcēšanai, bet galvenais, viņš bij
Iets un tāpēcKrievija to bij ievedusi. Mēs, dabūjuši
gulšņu, mērcētavas iekārtu, gribējām tāpat ar chlor-
cinku gulšņus mērcēt un priekš tam mērcētavu at-
jaunot Bet izrādījās, ka pēc kara chlorcinku dabūt
ir ārkārtīgi grūti un ja to dabū, tad tas maksā ārkār-
tīgi daudz naudas. Tas piespieda mūs apskatīties, vai
nevar kādu citu līdzekli atrast priekš impregnēšanas.
Vislabākais ir kreozots, bet tas ari līdz šim bij dārgs
un grūti dabūjams. Tāpēc mēs no kreozota atteicā-
mies un gribējām impregnēt ar citiem līdzekļiem. To
pašu ceļu bij gājuši mūsu kaimiņi — Igaunija un Lie-
tuva. Bet tā kā viņu gulšņu mērcētavas bij palikušas

no kara neizpostītas, tad viņi varēja_ tūliņ stāties pie
darba, bet chlorcinku ari viņi nevarēja dabūt un bija
spiesti apmierināties ar dažādiem surogātiem. Vāci-
jāun Vakareiropā izmēģināja tāpat visādus sāļus, jo
kreozota nebija. Bet izmēģinājumi ar surogātiem de-
vuši ļoti bēdīgus rezultātus. Igaunija un Lietuva no
tiem galīgi atteikušās un nolēmušas pāriet uz kreo-
zota, jo pēdējā laikā var kreozotu dabūt. Vakar-
eiropā, par piemēru Beļģijā, kur es esmu licis speciā-
listiem pamatīgi iepazīties ar turienes gulšņu 'mērcē-
tavu jautājumu, ir nākuši pie galīga slēdziena, ka su-
rogāti nekam neder. Tie paši piedzīvojumi ir bijuši
Igaunijai un Lietuvai. Tā tad mēs, nokavēdami sa-
vas mērcētavas nobeigšanu, kas man gan ļoti žēl, bet
kas nebija iespējams dažādu apstākļu dēļ, esam no-
kavējuši, izmēģināt to, ko citi tagad atmet. Tagad
ir galīgi noskaidrojies, ka kreozotu varēs dabūtun par
samērā pieejamu cenu un visā Eiropā, kas nopietni
nodarbojas ar gulšņu resp. citu koka materiālu
impregnēšanu, pāriet uz kreozotu. Bet priekš kreo-
zota un chlorcinka mērcētavas ir dažādas. Ir va-
jadzīgi dažādi spiedieni un dažādas iekārtas. Jāat-
zīstas, ka mūsu mērcētavas izremontēšana iet gausi
uz priekšu, esmu arvien par to interesējies, bet aiz-
vien atrasti atvainošanās iemesli, kurus man lika
priekšā un paskaidroja, ka nav bijis iespējams ātrāki
nobeigt. Varbūt, mums nav labu speciālistu, varbūt
citām zemēm ir labāki, kas ātrāk var izdarīt. Bet
visu to, kas mums tas labākais ir bijis, to mēs esam
laiduši darbā. Pie vecu mašinu savešanas kārtībā
arvien izrādās, ka ne tikai trūkst dažas daļas, bet ir
ari daļas, kuras prasa pamatīgus izlabojumus, kas
ar acu uzmetienu nebij redzami. Pie mērcētavas va-
jaga būt visam hermētiski noslēgtam un jakas her-
mētiski jānoslēdz, tad nedrīkst būt ne mazākā sūces
iespēja. Bet izrādījās, ka viena otra mērcētavas ci-
lindru daļa caur pārvadāšanu Krievijā ir bijusi vai-
nota; ir bijuši mazi trūkumi, kurus ar acīm nevar sa-
redzēt, bet daļas galīgi piemērojot, trūkumi nāk ma-
nāmi. Ir izrādījies, ka katlos ir bijušas mikroskopiskas
plaisiņas, kuras ar aci nevar saredzēt, bet pie pre-
sēšanas uz 6—8 atmosfērām viņas parādās. Tas
viss, kungi, nokavēja darbu; varbūt ir bijis iespējams
darbu paātrināt, bet visi ir pūlējušies, cik spēdami,
lai mērcētava tiktu laikā gatava. Kā jauteicu, mēr-
cētava mums ir tāds sāpju bērns, bet apsūdzēt un
sevišķi vainot par to mūsu darbiniekus, es gan ne-
gribētu, jo ir bijuši apstākļi, kas viņus atvaino. Tad
Višņas kungs_ runāja par pastu-telegrafu, par kādu
motoru, ko kāds ierēdnis pārdevis, bet par to neesot
sodīts, bet tikai pārcelts uz citu vietu. Tas bij Lie-
pājā, tur varbūt bija nozieguma nodoms, bet tas neno-
tika. Motors atradās. Ierēdni sauca pie atbildības
un degradēja uz stipri zemāku vietu un tagad viņš
laikam vairs nekalpo. Vairāki pazīstami darbinieki,
starp tiem ari kāds deputāta kungs, taisni šī paša ie-
rēdņa dēļ nāca pie manis un lūdza to nenodot tiesai,
joviņa noziegums neesot tik liels, — un kad lietu pa-
matīgi apskatīja, tad tas ari tā izrādījās un pret vai-
nīgo ierēdni tika sperti administratīvi soļi; valstij
zaudējumus tas nav nesis. Otrs gadījums — Liepā-
jasdrāšu lieta — janemaldos tas bij februāra mēnesī.
Tur patiešām blēdība un ļaunprātība ir notikusi un
diemžēl ļaundaris ir pratis izmukt, bet teikt, ka gal-
venais direktors Kadiķis ir vainīgs, ka viņi kopā dzē-
ruši un izšķērdējuši valsts mantu, tā lietu nevar no-
stādīt un tā tas ari nav bijis. Ir vēl jautājums, kam
vajadzēja vispirms lūkoties, lai šis pats Kronberģis
netiek pāri Lietuvas robežai. Tik lielā resorā var jau
gadīties, ka viens otrs blēdis atrodas un izmūk, tas
gan ļoti slikti un ļoti žēl, bet gadīties tas taču var. Pie
kādiem apstākļiem tas notika? Janvārī pie tā paša
Kronberga tika izdarīta no pasta-telegrafa virsvaldes
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revizija. Izrevidēja visas grāmatas, materiālus, vi-
su darbību. Atrod visu pareizi. Domājams, ka dar-
bība nemaz tik slikti netika vesta. Februārī, kad
pienākušas ziņas valsts kontrolei un tāpat, ka man
vēlāk teica, ari kāds no pasta-telegrafa virsvaldes
augstākiem ierēdņiem kaut ko zinājis parnekartibam,
aizbrauca uz Liepāju valsts kontroles ierēdņi lietu iz-
revidēt. Revizija ņēma dalību ari pasta-telegrafa
virsvaldes priekšstāvji un patiešām konstatēja blē-
dību, noziegumu. Bet noziegums bija_ izdarīts tik
veikli, un pats noziedznieks tik veikli parlaidies pāri
robežām, ka viņu nepaspēja noķert. Coti bēdīgi, ka
tas tā noticis. Tālāk vēl esot nodarīts liels noziegums
pie Līvānu pasta kantora būves, kur valstij cēlušies
zaudējumi pie 500.000, vesela pusmiljona rubļu. Ja,
man jāsaka, ka būve nav labi izvesta. Pa daļai tas ir
aiz tā iemesla, ka darbusbija uzņēmies būvuzņēmējs
par lētu cenu. Darbus izdeva konkurence — torgos
tam, kas nosolīja lētāko cenu. Nevarēja izvēlēties
to, kam vairāk varētu uzticēties, bet kas lētāks. Sa-
protams, uzņēmējs, nosolīdams tik lēti, pūlējās, vai
nevar kaut kādi izsist savu cenu un bija pielaidis pa
daļai nederīgu materiālu. Vainīgs bija ari architekts,
kam speciāli bija uzdots darbam sekot. Tas ir at-
laists par to no dienesta uz 36. panta pamata, bet val-
stij nekādu zaudējumu nav bijis, jo nauda nav pilnā
mērā izmaksāta. Tā komisija, kura pieņēma darbu
un kur Višņas kungs teica, esot bijuši nespeciālisti
priekšgalā, tā komisija nebija pieņemšanas komisija,
tā bija tā saucamā starpkomisija jeb darbu apmerīša-
nas komisija, lai varētu aprēķināt izmaksājamā
avansa lielumu. Arvienu pie lielākiem darbiem, kur
izmaksa notiek pa daļām, tas tā tiek darīts. Ja uz-
ņēmējs vienu daļu darba izpildījis, tad sastāda komi-
siju, varētu to saukt par apakškomisiju, apskata, kas
ir padarīts un tad darba uzņēmējam proporcioneli tiek
izsniegta izmaksa, atvelkot 10% katram gadījumam.
Pie minētā darba apskatīšanas bij tada pat starpko-
misija. Viens no komisijas locekļiem ir taisījis uz
akta atzīmi, ka pēc viņa domām materiāli nav labi.
Uz šīs atzīmes pamata pasta-telegrafa virsvalde uz-
ņēmējam neko nav izmaksājusi. Maksu viņšnav da-
būjis. Tā tad nekādu zaudējumu te nav. Vēl kā lie-
lu apvainojumu izcēla pasta-telegrafa darbnīcu jau-
tājumu. Pasta-telegrafa virsvalde, protams, jādomā
ar manu piekrišanu, it kā gribot pasta-telegrafa darb-
nīcas izandelēt un nodot privātās rokās. Tam nav

.absolūti nekāda pamata. Esmu šīs darbnīcas perso-
nīgi apskatījis un varu konstatēt, ka esmu ar viņām
ļoti apmierināts, tiklab ar tiem darbiniekiem, kas
stāv priekšgalā, kā ari ar tiem, kas dara darbu un tā-
pat ar pašu darbu. Darbnīcām ir tik daudz pasūtīju-
mu, cik viņas spēj izpildīt. Ja viņas spēs padarīt vi-
sus darbus, kas mums vajadzīgi, tad neviens pasū-
tījums neies viņām garām uz ārzemēm. Šogad mums
ir kādi 3800 telefonu aparāti paredzēti pēc budžeta,
ir nolemts visus viņus izgatavot mūsu pašu pasta-
telegrafa darbnīcās. (Zeibolta starpsauciens.) Re-
soram jāgādā par telefona aparātiem laikus, lai tie
būtu pie rokas, kad vajadzēs dot abonentiem; ja tie
nebūs, tad jūsatkal nāksiet un jautāsiet, kur es esmu
bijis, ka neesmu laikus rūpējies par aparātiem, tam-
dēļ līdz šim viena daļa aparātu tika pasūtīti ārzemēs.
Pasūtījumi tiek izlemti ne no vienas personas, bet no
pasta-telegrafa virsvaldes padomes. Darīts tiek viss
pēc labākās apziņas, cik mēs spējam un varam. Darb-
nīcas strādājot labi, bet esot pacelts jautājumsnodot
tās privātās rokās. Kungi, tas tā nav. Nekāda no-
doma nav,' darbnīcas nodot privātās rokās, pat runas
par to nav bijušas. Ir gan vestas sarunas ar vienu
firmu, kura nākuši ar priekšlikumu dot mums uz spe-
ciāliem noteikumiem materiālus, kas mums priekš
telefonu darbnīcām vajadzīgi. Ja tāds priekšlikums

nebūtu apspriests, tad tas gan būtu noziegums no pa-
sta-telegrafa virsvaldes puses un ari no manas puses,
ja mēs negribētu šādu jautājumu apspriest, vai tas ir
derīgi priekš mums un pieņemams priekš mums, _ko
firma liek priekšā jeb nē. Ja mēs šo jautājumunebūtu
apsprieduši, tad mēs būtu nepareizi darba darītāji. Ir
ari ierosināts jautājums par darbnīcu autonomize-
šanu. Jūs, kungi, paši budžeta komisijā nelabvēlīgi
izteicāties par autonomizēšanu, ari esnepiekrītu auto-
nomizēšanai, jo tie autonomizēšanas mēģinājumi, ku-
ri pāris gadus atpakaļ notika, ne visai spīdoši beidzās,
jo pa lielākai daļai autonomizētās iestādes bija jāat-
ceļ. Tāpēc ari tagad es no savas puses nepiekrītu
darbnīcu autonomizēšanai. Vai tas tiks dzīve iz-
vests vai nē, to izlems lielāka apspriede, kura notiks
zem manas vadības, protams, ja šinī amatā palikšu.
Tālāk tas nāks ministru kabineta apspriešana un tur
šo lietu izlems galīgi. Tālāk tika pārmejumi izteikti
pasta-telegrafa virsvaldei par tā sauktās automāti-
skās telefonu centrāles izbūvi Rīgā. Uz to man jāsa-
ka, ka slikts būtu tas pasta-telegrafa virsvaldes
priekšnieks, slikts būtu tas satiksmes resora vadī-
tājs, kas negribētu vai nevīžotu pamatīgi apsvērt,
kāda centrāle Rīgā ir vajadzīga,vai ir vajadzīga auto-
mātiskā vai manuālā sistēma. Tas ir pamatīgi jāap-
sver, josumas ir milzīgi lielas, kuras tiks izdotas, ar
viņām vieglprātīgi svaidīties nedrīkst. Tas mums
pamatīgi jāapsver, pie kam mums jāskatās, ko citas
zemes dara, kādu ceļu tās iet. Parunājiet ar Vakar-
eiropas telefonu darbiniekiem, sevišķi a>- Vakareiro-
pas mazām valstiņām, kuras mums vairāk piemēro-
tas, kā piemēram Zviedrija, Dānija un Somija, tad jus
dzirdēsat, ko tie kungi saka. Nesen atpakaļ brauca
caur Latviju Zviedrijas pasta-telegrafa galvenais di-
rektors, ar kuru es ari tikos, jo gribēju personīgi pār-
liecināties no kompetenta, pilnīgi neatkarīga, bez-
partejiska spriedēja, kādas sistēmas telefonu centrā-
le būtu labāka. Viņš man teica, ka viņi pārejot pa-
kāpeniski uz automātisko telefonu centrāli. _ „Ta jr
racionelāka un materiāli izdevīeāka, tāpēc mes pakā-
peniski uz to pārejam." Tādi bija viņa vārdi. _ Vēl
nav izlemts, ka mēs automātisko centrāli būvēsim.
Tagad tiek ievāktas sīkas ziņas, cik maksās riena,
cik otra sistēma, cik izdevīga būs viena un cik otra.
Visā drīzumā tiks noturēta pamatīg? apspriede zem
manas vadības jautājuma izšķiršanai. Mēs ari jūs
aicināsim ņemt dalību, jo redzu, ka tādos gadījumos,
kad jūs neņemat dalību, tad pa lielākai daļai jūs uz
to lietu skatāties ar neuzticību. Tādēļ pazemīgi lūg-
sim, lai budžeta komisija ari ņem dalību jautājumaiz-
lemšanā, kura sistēma būs derīgāka. Bez šaubām no
techniskās puses jaunākā sistēma arvien būs labāka.
Bet diemžēl viņa divreiz tik dārga, lai gan eksploata-
cija atkal divas reizes lētāka un tamdēļ vajadzīgs pa-
matīgi pārspriest, ko izvēlēties. Es esmu tanīs do-
mās, ka ievērojot mūsu spaidīgos materiālos apstā-
kļus, kādos mēs esam, mums būtu jārīko rispirms
manuāla pamatcentrale, priekš 15.000 abonentiem,
kuru vēlāki varētu paplašināt ar automātiskām palī-
ga centrālēm līdz 35.000 abonentiem un tas, kungi,
nemaz nebūtu pārāk daudz. Tas ir drīzāk pat par
maz, kā to pierādīšu ar skaitļiem. Tagadējā cen-
trāle Rīgā ir vecmodīga, jau nokalpojusi savu laiku,
strādā slikti un tāpēc ari dažreiz slikta sarunāšanās,
viņa var apkalpot 9000 abonentu. Mums šobrīd ir
jaupāri par 7.500 abonentiem, pieteikušies atkal kādi
500 un labi ja līdz gada beigām mums pietiksies ar
šo centrāli. Tā tad par jaunucentrāli pasta-telegrafa
virsvaldei steidzoši jārūpējas. Pašlaik mums ir vai-
rāk abonentu, kā priekš kara. Priekš kara bija Rīgā
uz katriem 100iedzīvotājiem 1,8% abonentu, bet šim-
brīžam ir jau 2,25% aparātu uz 100 iedzīvotājiem.
Paskatāties, kā tas ir citās zemēs, kuras no kara ne-
bij tik izputinātas, kā tur abonentu skaits aug. 1914,
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gada, priekš kara Stokholma bij 38.000 abonentu,
1921. gadā — 160.000; Kopenhāgenā — no 30.000 šis
skaits ir pieaudzis uz 106.000; Berlīne — no 70.000
uz 550.000. Tā tad Kopenhāgenā jau 1921. gadā bij
15aparātu uz 100 iedzīvotājiem, Stokholmā 30 u, 1.1.
Bremenē — 7,3, Minchenē ari 7,3. Nekur nav mazāk,
kā 5 vai 6; pie mums, kā jau teicu, ir pašlaik 2,25%.
Ja mēs pieņemam, ka iedzīvotāju dabiskais pieau-
gums būs 0,8% un 1% ienācēju, tad pēc 20 gadiem
mums būs 428.000 iedzīvotāju. Tas, es domāju, nav
daudz rēķināts, Es domāju pat, ka pēc 20 gadiem
būs vairāk kā 428.000 iedzīvotāju. Bet mēs rēķinām
ļoti mēreni, jo papildu centrāles var ari vēlāk ierīkot.
Pieņemot ka Rīgā abonentu pieaugumsbūs 0,3% un
ka iedzīvotāju skaits būs tāds, kā es minēju, tad mums
pēc 20 gadiem vajadzēs 35.300 telefonu aparātus. Jeb
uz 100 iedzīvotājiem 8,25 aparātus, kur jau tagad
Stokholmā ir 30. Tā tad mans aprēķins nav liels un
mums priekš Rīgas vajaga rēķināt centrāli ar 35.000
abonentiem. Protams, ka techniskā puse vien jautā-
jumu neizšķir, bet jārēķināsari un varbūt vēl, vairāk
ar materiāliem līdzekļiem un tikai kopīgi varēs izlemt
ko būvēt —? automātisko, vai manuālo sistēmu. Ma-
nuālā sistēma izmaksātu 3 miljoni latu, bet automā-
tiskā 6 miljoni, tā tad dubulti. Saprotams, ar to ir jā-
rēķinājas. Mēs to darīsim, cik labi pratīsim un izrē-
ķināsim, kas būs galīgi iespējams. Bet jau iepriekš
teikt, ka pasta-telegrafa galvenais direktors grib ie-
vest automātisku telefonu centrāli, tamdēļ,ka tad bus
lielākas sumas, būs lielāki pasūtījumi uz ārzemēm,
nopelnīs lielāku procentu, tas ir vismaz pārdroši. Eš
gribētu jautāt: vai jums ir pierādījumi, ka direktora
kungs dabū procentus no ārzemju pasūtījumiem?
Man tādu pierādījumu, jā, pat aizdomas, nav. Blēžu
man nav, un ja es kur tādu atrastu, tad darītu visu,
lai ar to tiktu galā. Bet ja tur tādi ir un es tos ne-
protu atrast, tad sauciet mani pie atbildības.

Otrs jautājums būtu strādnieku jautājums. Vis-
pirms man taisīja lielus pārmetumus par to, ka es gan
esot ievedis darba laika likumu, bet to neizvedot dzī-
vē. Es varētu tik daudz teikt, ka mēs viņu izvedam
dzīvē, cik spējam. Višņas kungs viņu nosauca par
sakropļotu darba laika likumu. Nosaukt var visādi,
bet tas ir tāds darba laika likums, kāds pastāv Va-
kareiropā. Ja tur tas nav sakropļots, tad pie mums
ari par tādu to nevar uzskatīt. Višņas kungs un tā-
pat Zeibolta kungs, debatēs sociālās likumdošanasko-
misijā, kur šis likums tika apspriests, nosauca to par
sakropļotu tamdēļ, ka viņš par maz dodot. Nu ja,
kungi, algas lielumam un darba ilgumam nav robežu.
Kas vienu neapmierina, tas otru apmierina. Es varu
tik daudz teikt, ka pie tā darba laika likuma, kurš ta-
gad pastāv un kurš priekš manisir liķums,_ ar tām
sumām, kas šogad atvēlētas kārtēja budžeta, neva-
rēs iztikt; saprotams, ka tas pa daļai atkarāsies no
darba daudzuma un darba algām; var but ari izdevu-
mi, kurus iepriekš nevar paredzēt, lai gan Zeibolta
kungs teica, ka tāds ministrs nekam neder, kurš ie-
priekš nevar paredzēt, cik darba algas maksās nā-
košā gadā. Varbūt Zeibolta kungs to var izrēķināt.
Es tāds meistars neesmu un ja es nederu, tad sakiet
vienu vārdu un es uz šī katedra vairs nestāvēšu. Ja
nu tie aprēķini un tās kalkulācijas, kādas es paredzē-
jis, izrādīsies par pareizu, tad man šī likuma izvešanai
dzīvē laikam gan 15 miljoni rubļu pietrūks. Uz to
es rakstiski aizrādīju budžeta komisijai, bet budžeta
komisija šo sumu nostrīpoja, aizrādīdama, ka tāds
darba laika likums nav vajadzīgs un tāpēc šie 15 mil-
jonibudžetā netika uzņemti. Tā kā kārtējais budžets
ārkārtīgi ātri izgāja cauri, un neviens no deputātu
kungiem vārdu neņēma — rīkojās laikam vairāk uz
šīs dienas negaidītām debatēm — vairāk efekta, tad
es nepaspēju uz šo apstākli aizrādīt. Man jāsaka, ka

ar to sumu, kas ir paredzēta šī gada kārtējā budžetā,
pildīt likumu par darba laiku man nebūs iespējams un
uz gada beigām man to 15 miljonu pietrūks. Es cen-
tīšos visu pildīt, kā varēšu, bet nezinu, vai varēšu
visu izvest tā, kā to likums_ par darba laiku prasa.
Bet laikam gan vajadzēs nākt ar papildu budžetu.
Cik varēšu, tik raudzīšu izvest likumu dzīvē ar sa-
tiksmes resora rīcībā esošiem līdzekļiem. Cik sa-
vadi tomēr tas izklausās no strādnieku aizstāvju pu-
ses, itin kā darba laika likums neko nedodot strād-
nieku stāvokļa uzlabošanai, lai gan prasa 15 miljonu
izdevumu. Ja jau 15 miljoni ir vajadzīgi šī darba lai-
ka likuma izvešanai dzīvē, tad viņš laikam gan dod
strādniekiem kaut ko. Sociālās likumdošanaskomisi-
ja darba laika likums tiek pamatīgi pārstrādāts un ja
viņšta iznāks cauri,kā viņš izstrādāts apakškomisijā,
tad nepietiks vis ar šiem 15 miljoniem, bet būs vaja-
dzīgi 115 miljoni un augstam namam būs jāatvēl 115
miljoni to 15 miljonu vietā, ko tagad nostrīpoja. Man
tam nekas nav _pretim. Ja tādu likumu izdos un lī-
dzekļi bus, es bušu laimīgs, ja varēšu dot saviem dar-
biniekiem labāku atalgojumu, īsāku darba laiku u. 1.1.
Es nepiederu pie tiem, kas gribētu izmantot otru cil-
vēku un man ar nav priekš tam iemesla. Es nevaru
saprast, kas par iemeslu varētu būt tā saucamai ad-
ministrācijai satiksmes resorā izmantot strādniekus
jebsavus apakšniekus. Visi dzelzceļa, pasta-telegra-
fa, ka āri ceļu un šoseju darbinieki ir vienādi, tikai
viens augstāks, otrszemāks. Tas augstākais darbi-
nieks tāpat visus stāvus ir gājis cauri, no zemākās
līdz augstākai pakāpei. Un javiņš ir sasniedzis aug-
stāku stāvokli, tad laikam gan priekš tam kāds ie-
meslsir bijis, vai nu viņš ir bijis gudrāks, izveicīgāks,
centīgāks, čaklāks, vai vairāk izglītots. Tam ir bijis
kāds iemesls, kādēļ viņš izbīdīts par administratoru.
Bez šaubām daž[ no tagadējiiem apakšniekiem pēc
dažiem gadiem būs administratori. Nesaprotu, kam-
d_eļ darbinieks, kamēr viņš ir zemākskalpotājs, ir cie-
tējs un viņš tas labais, bet tiklīdz viņš tiek atbildīgā
amata,_viņšpaliek izsūcējs; tātas absolūti nav. Kad
jus zinātu, cik daudz tiek domāts un kādas pūles pie-
liktas, lai varētu ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, nākt
pretim mūsu darbiniekiem, atvieglojot viņiem viņu
darbu, pagarinot pēc iespējas atpūtas laiku, uzlabojot
viņu dzīves sanitāros apstākļus un, ja iespējams, ari
atalgojumu ziņā. Bet ko tad mēs, kungi, varam? Jūs
paši prasiet no resoru vadītāja un atbildīgiem darbi-
niekiem departamentos, lai iztiek ar to, kas ir dots bu-
džetā, bet darbs lai būtu apmierinošs. T". ir jāievēro
divi apstākļi: darbs ir jādara pēc iespējas labi, uz
dzelzceļiem kustība nedrīkst tikt traucēta — un tas
ari citādi nevar būt, jo priekš tam mēs esam, bet no
otraspuses jāiztiek ar to, kas ir dots. Es nevaru
maksāt vairāk, kā mums ir paredzēts budžeta. Zei-
bolta kungs aizrādīja, ka satiksmes ministrs nerūpē-
joties par algu uzlabošanu u. t. t. Algu lielumu no-
teikt nav manā varā, tas ir jūsu varā. Ja jūs nolem-
siet maksāt ierēdņiem tik un tik daudz, tad es mak-
sāšu. Bet ja jūs nosakiet 3.000, tad es taču nevaru
maksāt 4.000. Tā tad pārmest satiksmes ministrim,
ka viņš nerūpējas par algām, nav nekāda pamata.
Tur jūsdrīzāk viens otram variet pārmest, ka nespē-
jiet vairāk izvest cauri. Nav manās interesēs maksāt
mazāk. Cik man ir atvēlēts, tik es maksāju un maksā-
šuari uz priekšu. Es būtu laimīgs, ja man būtu iespē-
jams uz priekšu maksāt vairāk, jo atalgojums ir ne-
pietiekošs. Nevienu reizi vien esmu griezies pie mi-
nistru kabineta ar aizrādījumiem, ka darbinieku stā-
vokli vajadzētu uzlabot. Bet finansu ministrs atklāj
savus papīrus un pierāda, ka viņš nevar vairāk dot,
ka viņam nav līdzekļu. Un ja nav līdzekļu, tad taču
nekas nav darāms. Ar budžetu ir tas pats. Es uz-
stādu budžetu, bet to ņem un nostrīpo. Zeibolta kungs
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aizrādīja, ka satiksmes ministrs neprotot uzstādīt
budžetu, it kā es būtu tas vienīgais budžeta uzstādī-
tājs

^
apspriedējs un izlēmējs. Es esmu budžeta uz-

stādītājs, bet ne izlēmējs. Izlēmējas ir 3 citas in-
stances: finansu ministrija, ministru kabinets un Sa-
eima. Šīs 3 instances izlemj budžetu. Mans pienā-
kums ir, cik es spēju un protu, aizstāvēt to, ko esmu
uzstādījis. Finansu ministra kungs kādā no savām
runām aizrādīja, ka resori bieži nākot ar pārmērīgām
prasībām, jo ja tās 5-kārtīgi samazina, resori tomēr
iztiekot. Varētu likties, ka resori neprastu budžetu
sastādīt. Tā tas tomēr nav. Zeibolta kungs aizrā-
dīja, ka satiksmes ministrs neprotot iepriekš aprēķi-
nāt, cik būs jāmaksāstrādniekiem. To satiksmes mi-
nistrs patiešām nevar. Budžets tiek sastādīts pēc pa-
tiesām vajadzībām, tā par piemēru tekošā gadā pra-
sījām 15 miljoni latu ārkārtējos izdevumos, bet mums
atvēlēja tikai 6 miljoni latu. Tā tad prasītā suma ir
samazināta divi un puskārtīgi, jo nebija līdzekļu. Ja
mēs patiešām gribētu saimniekot pareizi, tad man, kā
vecam dzelzceļniekam, jāsaka, ka tiešāmmums būtu
nepieciešami šie prasītie 15 miljoni latu. Tie ir vaja-
dzīgi. Ja mūsu valsts kase tos varētu dot, tad viņa
ari tos dotu, jopret šīm vajadzībām nekādus iebildu-
mus, nekādus pretpierādījumus neviens nav cēlis.
Bet ja tos līdzekļus nevar dot, bet dod tikai 6 miljo-
nus, tad ar tiem man jāiztiekun ir jāraugaiztikt un iz-
lobīt tās vislielākās vajadzības, kuras vispirms ir jā-
apmierina. Man ir jārīkojas pēc tā, cik man līdzekļi
atļauj. Tā tad, kungi, ne es to budžetu uzstādu, bet
jūs,kungi, paši to uzstādāt, jūs paši tos līdzekļus no-
sakāt. Ja es varu ar atvēlētiem līdzekļiem iztikt, tad
es palieku amatā un izpildu savu amatu, bet ja nē,
tad es pasaku, ka to nevaru un eju. Var pienākt tāds
brīdis, jane man, tad varbūt manam pēcnācējam, kur
būs jāpasaka, ka ar tādiem līdzekļiem tālāk saim-
niekot nevar. Budžeta komisijas locekļiem ir zināms,
ka valsts saimnieciskā plāna izstrādāšanas komisijas
sēdē, kur es referēju par satiksmes resora vajadzī-
bām, visi piekrita tiem priekšlikumiem, kādi vajadzīgi
priekš satiksmes resora. Skaitļi bij grandiozi, ļoti
lieli un tomēr neviens necēla iebildumus un neteica,
ka tie būtu pārspīlēti un nepamatoti. Tur atzina, ka
tādi līdzekļi ir vajadzīgi un ka ir jāatrod ceļš, kā šos
līdzekļus rast. Pagaidām jārīkojas tā, kā tas pašrei-
zējos apstākļos iespējams.

Tad tālāk apģērbu jautājums, par kuru Zeibolta
kungs šeit runāja. Viņš teica,ka es esot skaistus vār-
dus lietojis, ka visus resora darbiniekus vajagot labi
apģērbt, bet tas netiekot darīts. Jā, kungi, tas ir tai-
snība, tas ir vajadzīgs, bet es taču nevaru apģērbt, ja
man nav pietiekoši līdzekļu priekš tam. Zeibolta
kungs tālāk pārmeta, ka es esot maz rūpējies un maz
gādājis par to, lai dzelzceļnieki apģērbu saņemtu par
brīvu, tagad viņiem esot jāpiemaksājot viena trešdaļa
no vērtības. Jā, kungi, dodat man līdzekļus, lai ap-
ģērbus varētu sniegt par brīvu, tad es to darīšu; bet
ja man iedod noteiktu sumu, tad man ar to ir jāiz-
tiek. Es griezos pie ministru kabineta jau agrāk, kā-
dus pāris kabinetus atpakaļ, aizrādīdams, ka ar at-
vēlēto kreditu priekš darbinieku apģērba, es varu
segt tikai 2/3 no visiem izdevumiem, bet 1/3 jāsedz pa-
šiem dzelzceļniekiem un pasta-telegrafa darbinie-
kiem. Tad kabinets nolēma, ka viena trešdaļa jā-
piemaksā pašiem ierēdņiem, citas izejas nebij. Ja
jūs dosiet līdzekļus, ka var visus apģērbt par brīvu,
tad ari es to darīšu. Priekš kam tad lai es atrauju?
Vai priekš sevis, vai priekš sava kaimiņa. Es esmu
valsts ierēdnis, man ir uzticēta valsts nauda un manta
un mans uzdevums ir, rīkoties ar tiem saimnieciski.
Es saimniekoju, kā es māku un kā es varu. Tad tālāk
bija liela gara izrunāšanās, uzbrukumi, aizrādījumi
u. t. t. dzelzceļnieku biedrībai un man. Man pārmeta,

ka es izturoties partejiski, ka es esot gan skaistus
vārdus sacījis, ka priekš manis nav nekādas_starpī-
bas, ka priekš manis visi darbinieki ir vienādi, bet
patiesībā tā nemaz neesot. Vārdos es esot viens un
darbos otrs. Vēlreiz no šī katedra saku, ka priekš
manis visi ir vienādi,ka nav starpības. Pie satiksmes
resora ir divas organizācijas — dzelzceļnieku bie-
drība un dzelzceļnieku savienība. Priekš manis ir
vienādas. Cik es varu priekš vienas gādāt, tikpat
gribu gādāt priekš otras, cik tas manos speķos stāv.
Varbūt ka esmu pielaidis vienu otru kļūdu, varbūt ka
ir noticies, ka viens otrs darbinieks bez manas ziņas
ir devis kādai biedrībai priekšrocības. To nezinu. No
manas puses tomēr nekādas starpības starp šīm bie-
drībām nav, nekādu starpību nedarīšu ari uz priekšu,
kamēr būšu šinī amatā. Varbūt ka dažas dzelzceļnie-
ku savienības prasības nespēju izpildīt un droši vien
tā būs, jo daudzreiz prasības ir tādas, kuras stāv ār-
pus manām pilnvarām, manām tiesībām un manam
amata robežām. Kā man nav, to nevaru dot_ nevaru
taču zemākiem kalpotājiem dot 4000 rubļumenesī,_to prasa savienība. Man tādu sumu nav. Ar tādu
pat prasību pie manis ir nākusi dzelzceļnieku biedrī-
ba un es viņu tāpat noraidīju, aizrādīdams, ka man
šādas naudas nav. Nemiera iemesli pastāv iekš tam,
ka vienā resorā ir divas biedrības, kuras viena otru
apkaro, dzelzceļnieku savienība apkaro dzelzceļnieku
biedrību un dzelzceļnieku biedrība apkaro dzelzceļ-
nieku savienību. Viena norāda uz otru, ka es tai do-
dot priekšrocības. Dzelzceļnieku savienība saka, ka
es pabalstot dzelzceļnieku biedrību un dzelzceļnieku
biedrība atkal sūdzas, ka es pabalstot dzelzceļnieku
savienību. Es gādāšu priekš abām, cik varu. Dzelz-
ceļnieku kooperativs ir savienības organizācija un
kooperatīva pabalstīšana ir ari savienības pabalstīša-
na. Kooperatīvam tiek aprēķināts pašizmaksas ta-
rifs, jotas nāk darbiniekiem uz linijas par labu. _ Ta-
rifs sedz tikai pašus izdevumus. Piemaksāt klāt es
nedrīkstu. (Starpsaucieni.) Tādas tiesības piemak-
sāt klāt man nav. Dzelzceļnieku biedrība atkal uz-
tur sanatorijas, bibliotēkas, piekopj muziķu _u. t. t.
Tamdēļ ari tā jāpabalsta. Abām esmu ieradījis tel-
pas dzelzceļu virsvaldes mājā. Dzelzceļu koopera-
tīvam dzelzceļu virsvaldes mājā ierādītas telpas vei-
kalam. Blakus ir divas mazas istabiņas dzelzceļ-
nieku biedrības bibliotēkai. Bet bibliotēka nav priekš
dzelzceļnieku biedrības vien,bet priekš visiem dzelz-
ceļniekiem. Višņas kungs teica, ka dzelzceļnieku bie-
drība savu lasītavu un bibliotēku neatvēlot visiem,
tas nav taisnība. Nav starpības — bibliotēku un la-
sītavu var lietot visi. Tāpat dzelzceļnieku biedrības
ierīkotā bērnu sanatorija Bulduros un dzelzceļnieku
sanatorija Kemeros ir priekš visiem dzelzceļniekiem.
Nekādas starpības te nav. Tā par piemēru pagājušo
gadu Kemeru sanatorija no dzelzceļnieku biedrības
biedriem atrada patversmi ne vairāk ka 5% ; visi citi
bij vai nu dzelzceļnieku savienības locekļi, vai ārpus
biedrībām stāvoši. Tāpat ari nekāda starpība nebija
bēniu sanatorijā Bulduros. Taisni otrādi, dzelzceļ-
nieku savienības biedru bērnu ir vairāk, jo sanatorijā
galvenā kārtā tiek ievietoti mazturīgie un taisni maz-
turīgie pieder pie dzelzceļnieku savienības. Sanato-
rijas pārvalde stingri seko, lai priekšrocība butu maz-
turīgākiem. Pieteicas simtiem bērnu, bet uzņemtvar
tikai kādus 240, pie kam tiek izvēlēti visnabadzīgākie.
Tā kā pārmetumus veselības sekcijai nevar taisīt...
(Sauciens pa kreisi: „Vai darbvedisir nabadzīgs?")
Nevar zināt, kādos apstākļos var but ari darbvedis_
bet to gan es varu teikt, ka veselības sekcija strada
pēc labākās sirdsapziņas, _Ja varbūt kāds izņēmums
gadās, — un tas jau var būt, — tad tā ir kļūda. Bet
to gan es varu teikt, ka pie uzņemšanas ļoti sija_ un
taisni mazturīgiem, trūcīgiem dod priekšrocību,
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Dzelzceļnieku savienībai esmu nācis pretim ari ar to,
ka esmu atvēlējis vajadzības gadījumā kooperativu
priekšstāvjiem brīvu braukšanu pa dzelzceļiem. Zei-
bolta kungs saka,ka dzelzceļnieku biedrība pārvadā-
jot par brīvu savu korespondenci, savas mantas u.t.t.
Tas esot pat noziegums. Tā tas nav. Varbūt ka dar-
binieks braucot paņem līdz sūtāmo korespondenci, tas
gan var būt. Bet tas jau nav noziegums. Dzelzceļ-
nieku savienība laikam ari tāpat dara. Uzbrukumi
dzelzceļnieku biedrībai ir nepamatoti — es viņu ne-
gribu sevišķi lielīt, bet tikai gribu aizrādīt uz vienu,
lai jūs papūlaties kādreiz aizbraukt uz Bulduriem, ap-
skatīties bērnu patversmi un aizbraukt uz Kemeriem,
paskatīties dzelzceļnieku sanatoriju, kas ierīkota maz-
turīgiem dzelzceļniekiem, tad jūs citādi par to bie-
drību runāsiet. Pārmetumi, it kā biedrībā dzītu poli-
tiku, ir nepamatoti. Man mazākais no tam nav nekas
zināms. Es tam ari nepiegriežu vērības, jo es ne-
esmu policists. Grūti man uz visiem uzbrukumiem
atbildēt, jo tie ir tik plaši un viņu tik daudz sabruka
man virsū negaidot. Ja man tie būtu bijuši agrāk zi-
nāmi, tad es būtu varējis sameklēt datus priekš atbil-
des. Tagad es varēju atbildēt tik daudz, cik man at-
miņā datu bija. Beidzot gribu tikai vienu teikt: 32
gadus esmu dzelzceļa darbā bijis. Negribu teikt, ka
esmu sevišķi spējīgs cilvēks, labs ministrs — par to
spriest ir jūsu darīšana, bet taču jādomā, ka tanīs 32
gados tomēr esmu ko mācījies un redzējis. Tik dumjš
neesmu, ka neko nesaprotu. Es varu teikt jums par
apmierinājumu, — tas ir vajadzīgs pēc tiem briesmī-
giem apvainojumiem, kas tika izteikti no Višņas un
Zeibolta kunga, — ka satiksmes resors nestrādā slikti,
viņš strādā pilnīgi apmierinoši. Viņā ir kļūdas un trū-
kumi, kas jālabo, bet priekš tam vajaga laika un lī-
dzekļu. Bet es nevaru pielaist, ka satiksmes resoru
apvaino kā kādu nederīgu, blēdīgu iestādi. Tāds tas
nav. Ja man netaisnība, tad sakiet man šodien, ka es
savam amatam nederu — es aiziešu, jo šinī vietā vat
stāvēt tikai tāds cilvēks, kas lietu prot. Ja es nepro-
tu, tad es neesmu tai vietā derīgs un man jāiet. Es
nemaz to neņemšu ļaunā, tā ir jūsu darīšana. Jūs
esat tie saimnieki, es esmu jūsu uzdevumu izpildītājs;
bet apvainot resoru, ka tur ir blēži un ļaundari, par
to man jāprotestē, jo tam nav pamata. Ja ir kādas
ļaunprātības, nākat, kungi, un uzrādāt tās, mēs vai-
nīgos ņemsim, tā kā no viņiem lupatas lec; bet tā
vienkārši apvainot nevar. Ko tad tā publika, kas še
tik lielā skaitā salasījusies, teiks? Kāpēc tad jūs tu-
rat tik ilgi tos direktorus, ja viņi tādi ļaundari; dze-
nat viņus visus projām. Var aizrādīt uz kļūdām, var
aizrādīt uz vainām, tās ir jālabo un pat šādiem aizrā-
dījumiem es, kā resora vadītājs, esmu bijis arvien pa-
teicīgs un būšu ari uz priekšu. Cik varēšu, tik raudzī-
šu tās novērst un, protams, ja to nespēšu un nemācē-
šu, tad vainojat mani un man būs jāaiziet, bet tā ap-
vainot resoru, nav pareizi. Caur to jūs, kungi, katram
godīgam darbiniekam atņemat prieku uz darbu; ne-
viena a.tzinības vārda par veikto darbu es nedzirdēju,
bet kļūdas un trūkumi tiek padarīti par blēdībām
un ļaunprātībām. Tomēr mēs esam lielu darbu vei-
kuši un dažkārt satiksmes resora darbinieki strādā-
juši tādos apstākļos.par kuriem jumsnav ne -jausmas;
kas mums trūkst, kur mums kurpe spiež, to jūs ne-
maz neziniet, to tikai mēs paši zinām. Ir dzelzceļu
darbinieki, kas uz linijas sēž alās un tomēr izpilda uz-
ticīgi savu pienākumu._ Tāpat uzticīgi strādā-tie, kas
stāv nodalu priekšgalā, un vada darbu, tiem ir jāiz-
saka atzinība, bet ne tādi apvainojumi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: 'Vārds Višņam.
J.Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-

nieki! Es pilnīgi saprotu to vienaldzību, kāda valda
zemnieku savienībā, kad iet runa par satiksmes mini-

striju un to lielo nepacietību pie Ulmaņa kunga, jošī
ir viena no tām ministrijām, kur neož ne pēc pabal-
stiem, nedz neatmaksājamiem aizdevumiem. Tāpēc
satiksmes resora budžets labā spārna kungiem ir pil-
nīgi neinteresants. (Klīves starpsauciens: „Jā, tik
daudz gan pareizi!") Vispirms man jāizsaka patei-
cība satiksmes ministra kungam par to vaļsirdību,
jo viņš ari apstiprināja visus no manis pievestos fak-
tus. Man ir ārkārtīgi nesaprotami, pret ko viņš pro-
testē. Es taču ar uzslavu, ar atziņu atzīmēju visa no-
spiedošā vairākuma satiksmes resora darbinieku no-
pelnus, bet aizrādīju uz tām nevēlamām parādībām,
kurasieviesušās pie vienas daļas augstāko darbinieku
un kuras būtu ar saknēm izravējamas. Tāpēc man
liekas, satiksmes ministra kunga protests pret to, ka
es esot apvainojis satiksmes resora darbiniekus, bija
nevietā jeb bija vienkāršs pārpratums. Es vēl reiz
pastrīpoju, ka es ar atzinību pastrīpoju tos lielos no-
pelnus, kādi ir satiksmes resora darbiniekiem un to

, lielo svarīgo lomu, kādu viņi izpilda mūsu valsts dzī-
vē,. Bet es nevaru klusu ciest, šī resora darbinieku
vārdā nevaru ciest klusu par tām nebūšanām, kuras
ir ieviesušās un kuras atzinis ari ministrs. Man ir
jāaizrāda uz savādo satiksmes ministra kunga izturē-
šanos, ka viņš ari, atzīdams visas tās nebūšanas, to-
mēr gribēja mazgāt vainīgos: viņš teica, ja gulšņu
lieta tāda ir, malkas pasūtīšanas lieta varbūt tāda ir
bijusi, tālāk Līvānu pasta kantora ēkas būve, jā, tas ir
pareizi. Visas nebūšanas, kuras es pievedu, viņš ap-
stiprināja. Bet kāds bija slēdziens? Nevarot apvai-
not resora vadītāju. Ja, kāpēc tad nē? Ko tad lai
mes apvainojam? Vai lai mēs ejam pa tām pēdām,
pa kādam iet pats telegrāfa virsvaldes galvenais di-
rektors un par Līvānu ēkas būvi grib darīt atbildīgu
kādu mazu sīku ierēdnīti? Jeb, lai ejam pa tām pē-
dām, pa kurām iet šis pats kungs, meklēdams vainī-
go Kronberģalietā? To mēs nevaram darīt. Ja sa-
tiksmes resorā ir kļūdas, tad mēs prasām atbildību no
Jums. JaJus sev padotā resorā atrodiet kļūdas, tad
Jūsu pienākums ir vispirms raudzīties, lai resora at-
bildīgas personas ir savā vietā un nevis meklēt pēc
veca_krievu parauga kādu vainīgo sliežu bīdītāju. Jūs
nostājaties uz tā viedokļa, ka vainīgs arvien tikai
sliežu bīdītājs un ka jāsviež laukā tas mazais cilvē-
ciņš. Ja pastā pazudusi vēstule, tad jāsviež laukā
pastnieks. Ja Līvānos slikti uzbūvēta ēka, tad par to
jāsodakāds mazāks ierēdnītis, ja pie visām panamām,
kas atklātas dzelzceļu virsvaldes rīcībā, Jūs arvienu
vainosiet mazākos darbiniekus, bet glaudīsiet direkto-
rus un teiksiet, ka tie ir tie vislabākie ierēdņi, kas ne-
ko sliktu nav spējīgi darīt,-tad Jūs nekādas kļūdas
neizskaudīsiet. Ka tas tā, to rāda šie fakti. Es gribu
jautāt, ka Jus skatāties uz šādu lietu- ja viens aug-
stāks resora vadītājs atrod par iespējamu dzert kopā
ar naudas iztērētāju, kas pēc Jūsu domām tādā gadī-
juma ir vainīgs. Vai vainīgs kāds zemāks ierēdnis,
kas_ nepietiekoši bieži izdara reviziju, vai resora va-
dītājs, kurš piekopj tā saucamo dzeršanas politiku,
to_politiku, pie kuras neviens ierēdnis nevar cerēt da-
būt paaugstinājumu, pirms nav pietiekoši izmaksā-
jissavam tiešam priekšniekam? Tā jau pati par sevi
ir brēcoša parādība, ka viens resora vadītājs var iet
kopa iedzert, uzdzīvot, tērēt valsts līdzekļus ar kādu
zemāku viņam padotu darbinieku. Tā jauir šo darbi-
nieku iespaidošana. Vai tas šinī gadījumā neliecina
par tiem netīriem un nepielaižamiempaņēmieniem kā.
dus lieto satiksmes resora vadītāji attiecībā pret sa-
viem apakšniekiem? Jūs izteicāt protestu,ka es, ru-
nājot par automātisko telefona centrāli, par tās izbūvi,
apvainoju galveno pasa-telegrafa direktoru Kadiķi, ka
viņš varbūt saņemot procentus. Man liekas, ka šis
Jūsu protests ganbija nevietā. Es Jums ieteiktu tikai
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vienu: paņemiet pagājušā gada finansu ministrijas
žurnālu «Ekonomists" un painteresējaties par to, cik
departamentu direktoru ir kā privātu akciju sabie-
drību priekšstāvji, dibinātāji, akcionāri u. t. t. un tad
nākat un protestējat pret to, ka es apvainoju depar-
tamenta direktorus par to, ka viņi vienā un tai pašā
laikā kalpo i privātām organizācijām, i valstij. Es
vēlreiz uzstādu jautājumu, vai Jūs varat izšķirt,- kurai
no šīm iestādēm viņi kalpo vairāk. Vai akciju sabie-
drībām, kuru līdzīpašnieki un dibinātāji viņi ir,- vai
valsts iestādei, kurā viņi ir par direktoriem? Es varu
šeit vārdā nosaukt tās personas satiksmes ministri-
jā, pāris tādu kungu, kuri ir ka privāti akcionāri un
šosdatus Jūs dabūsiet no «Ekonomista". Nav nekāds
brīnums, ka ir tagad tādi departamenta direktori, ku-
ri nav oficiāli pierādāmi kā privātu firmu priekš-
stāvji, bet kuru rīcība nepārprotami liecina, ka viņi
vairāk kalpo dažādām ārzemju sabiedrībām nekā
Latvijas valstij. Tāpēc es šos savus apgalvojumus
ari uzturu spēkā. Es vēl varu aizrādīt uz dažām tīri
saimnieciskām nebūšanām, nolaidībām un pat ļaun-
prātībām, atļaujat man to tā kvalificēt, jo"kā gan lai
citādi to nosauc, ja piemēram kāds ne sevišķi liels
resors, kā pasta-telegrafa virsvalde, kur ir 4 direkto-
ri, 3 inspektori, 2 sevišķu uzdevumu ierēdņi un spe-
ciels architekts, ka pie tik liela pārvaldes aparāta ne-
var aizbraukt uz Līvāniem un personīgi pārliecinā-
ties, kā būves darbi tiek veikti? Tas nu patiešām ir
pilnīgi nesaprotami, jo Līvāni nav nemaz tik tālu, ka
nevarēta aizbiaukt, pie tam direktoriem ir ari vēl
brīvs ceļš un tā tad kurā katrā laikā viņi varēja aiz-
braukt un pārliecināties par to, kā tā lieta tiek vesta.
Mūsu valsts nav nemaz tik bagāta, ka Vz miljons
rubļu būtu priekš viņas spička. Jūs taču paši atzi-
nāt, ka apstākļi ir ļoti ļauni, ka nevar visas kārtējās
prasības apmierināt. Tāpēc ari varētu .prasīt no at-
bildīgiem resora vadītājiem, lai viņi izpildītu savu pie-
nākumu pret valsti. Jūs taisiet man pārmetumu, ka
es ļoti pavirši no techniskā viedokļa esot piegājis pie
automātiskās telefonu centrāles. Man jāsaka, ka šis
jautājumsnav tik vienkāršs, nav tik niecīgs, tur iet
runa par kādiem 1l-> miljardu Latvijas rubļu. Jūs pa-
ši atzināt, ka esot techniskās labierīcības, kuras va-
rētu izvest, izdodot telefona centrāles izbūvei Rīgā
apmēram 100 miljoni rubļu. Jūs savus pierādījumus
būvējiet uz vienu, un proti, cik liela vajadzība Rīgai
būs' pēc 20 gadiem. Man ir ārkārtīgi nesaprotami, kā
Jūs, vecs dzelzceļa darbinieks būdams, dzelzceļu in-
ženiers un techniķis, varat šo jautājumu tā izšķirt, ka
pie tagadējiemapstākļiem mums jābūvē tāda telefonu
centrāle, kura būtu Rīgai vajadzīga pēc 20 gadiem.
Vai nebūtu pareizāki būvēt tādu telefona centrāli,
kura ir lētāka un piemērota tagadējām prasībām, jo
nevajaga aizmirst to, ka taī pašā laikā, kur Jūs gri-
bat izbūvēt telefona centrāli, kura būtu vajadzīga tikai
pēc 20 gadiem, ka tanī pat laikā Jūs nevariet apmie-
rināt prasības, kādās ir mūsu dzelzceļiem šodien un
kādas bij jau vakar un aizvakar. Tāpēc vēlreiz pa-
strīpoju, ka šis jautājums nav pareizi nostādīts un
apgaismots un pierāda, kāda tendence ir visā mūsu
lielākā saimniecības resorā un ka tā tendence ne-
iziet uz valsts interešu aizstāvēšanu. Es, protams,
nemaz neņemos apgabvot un aizstāvēt, kuras fir-
mas intereses tiek aizstāvētas, bet man iemesls do-
māt pēc viena vai otra notikuša bēdīga fakta, ka te
viens otrs resora atbildīgais darbinieks, vai viens
otrs departamenta direktors, kamēr būs privātā uz-
ņēmuma līdzdalībnieks, aizstāvēs šī uzņēmuma in-
tereses vairāk nekā valsts intereses un tikmēr, ka-
mēr mums būs departamenta direktori, kuri vienā
un tai pat laikā ir ari privātu uzņēmumu priekšstāvji,
tikmēr strādnieku frakcijai šīs aizdomas būs. _ Jūs
tāpat teiciet attiecībā uz pasta-telegrafa darbnīcām,

ka tur viss esot ļoti labi un ka mēs esot uzstāju-
šies pret to, ka šīs darbnīcas pastāvot kā valsts
uzņēmums. Jūs esat ļoti maldījušies, jo taisni soci-
āldemokrātiskā frakcija Saeimā bijusi tā, kura ar-
vien ir prasījusi, lai valsts uzņēmumi tiktu no valsts
izmantoti, lai dzelzceļu saimniecība netiktu nodota
privāto rokās, lai visas darbnīcas, kuras apkalpo pa-
šu vajadzības, ierīkotu ar valsts līdzekļiem, lai tās
netiktu nodotas privāto rokās. Tālāk, visas tās
techniskās prasības, kādas ir un būs mūsu iestādēm,
lai tiktu apmierinātas ar mūsu pašu darbnīcām.
Mūsu frakcija tādu viedokli attiecībā uz valsts uz-
ņēmumiem arvien ir aizstāvējusi un uz šī viedokļa
ari turpmāk stāvēs un tāpēc ari mums ir tiesība nākt
un kritizēt to politiku, kura iziet uz šo saimniecisko
pasākumu iznīcināšanu, un tas, ka ievadītas tagad
sarunas ar privāto - firmu par zināmu kopdarbību
pasta-telegrafa dabnīcās, tas pierāda, ka darbnīcas
grib jau padot ārzemnieku noteicošam iespaidam un
mums ir zināma tā aizkulišu politika, kas te tiek
vesta. (Saucieni: „Tā nav!") Man ir zināms ie-
sniegums, kurš jums ari ir zināms un man, tāpat kā
jums, ir zināmas tās attiecības un tā pozīcija, kādu
jūsjesiet ieņēmuši pret šo iesniegumu, bet man tāpat
ir zināms, ka jums padotie atbildīgie pasta-telegrafa
ierēdņi ar simpātijām skatās uz šo iesniegumu. Ja
valsts kontrole necels iebildumus, tad pasta-tele-
grafa darbnīcas nāks zem ārzemju privatkompanijas
iespaida. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viena
privāta telefonu un telegrāfa aparātu firma grib da-
būt noteicošu iespaidu pasta-telegrafa "piederumu
darbnīcās, lai varētu nonāvēt savu konkurentu.
Tas viņai grūti nenāksies un pēc 2 vai 3 gadiem būs
viņas praktiskā darbība novesta līdz nullei, tad
valsts būs spiesta iet un pirkt pasta-telegrafa, te-
lefona un dzelzceļu vajadzībām piederumus pie ār-
zemju firmām. Tā ir tā aizkulišu politika. Mēs
viņu zinām un tāpēc neņemat par ļaunu, klusēt ne-
varam. Kā tiek izvesti pasūtījumu torgi, to liecina
kāds iesniegums no kādas grupas šī resora darbi-
niekiem, kurš ari apgaismo apmēram tāpat šī reso-
ra vadošo kungu darbību un tur starp citu saka, ka
galvenais direktors visas šīs nebūšanas palīdzot
dzēst, bet uz ārieni, sevišķi pret valsts kontroli, vi-
sas šīs noziedzības tiek uzveltas formalitātei, bu-
džeta nelaikā apspriešanai, maziem rīcības kapitā-
liem u. t. t. Ne reti izdodoties pat tik labi, ka daž-
reiz iznākot, it kā valsts kontrole esot vainīga, jo
tā laikā neesot cēlusi iebildumus un tāpēc neesot va-
rējuši zināt, vai viens vai otrs iepirkums ir labs vai
slikts...

Tiekot iesniegtas nokavējušās ofertes, kuras ari
pievienojot klāt pie konkursa akta un atzīmējot, ka
nokavējušās. Šie nokavējušies piedāvājumi nedabū-
jot likumīgo konkurentu vietu, bet tiekot pievienoti
pie iesnieguma un iznākums tāds, ka šiem nokavē-
jušamies konkurentiem labāki piedāvājumi. Pats
par sevi saprotams, kad viens uzņēmējs dabūjis zi-
nāt pārējo konkurentu noteikumus, tad viņš var ie-

'sniegt vispieņēmīgākos piedāvājumus. To viņš dara
un tādu rīcību var kvalificēt kā zināmu tendenci,
kura iziet uz to, lai veicinātu vienas vai otras fir-
mas ofeftu pieņemšanu. Tas nebūtu pielaižams un
šinī ziņā būtu stingri jāuzrauga, lai tādi resora va-
dītāji, kuri savā darbībā ietur valsts interesēm kai-
tīgu tendenci, tiktu no savām vietām atstādināti.
Tā kā tādas parādības turpinājās un tas traģiskais
ir tas, ka visi vecie darbinieki, kurus mēs pazīstam
kā godīgus, nesavtīgus, ari no mūsu politisko pre-
tinieku lēģera, ja viņi pret to uzstājas, tad bez žē-
lastības tiek izskausti laukā. Jūs sakiet, kāpēc lai-
kā nedodot vajadzīgos datus. Es pievedīšu vienu
faktu. Pagājušā gadā pie satiksmes ministrijas bu-
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džeta es pievedu .dažus faktus, kā apietas ar dar-
biniekiem pasta virsvaldē un ari_ dzelzceļu virsval-
dē, kuri uzstājas un kuriem _r ta drosme nostāties
valsts interešu aizstāvju lomā, kāds liktenis viņiem
draud. Es minēšu techniķi Eglīti. _ Viņš strādāja
kādā dzelzceļu darbnīcā; bijis ļoti kārtīgs un godīgs
darbinieks. Viņš nav varējis vienaldzīgi noskatīties,
ka atbildīgais darbnīcas vadītājs taisa no valsts ma-
teriāliem dažādas privātas lietas, ka mēbeles u. t. t.
Viņš par to ziņojis attiecīgai priekšniecībai. Sapro-
tams, darbnīcas vadītājs, kas to noziedzību pielaidis,
atlaists, bet pēc tam drīz vien aiz dažādiem sīkiem
iemesliem ari Eglīts ir atlaists. Un protams, Eglīts
atlaists tāpēc, ka augstākiem darbiniekiem nav ve-
ļams, ka aiz viņu muguras atrodošies zemie kalpotāji
ziņo un sūdzas par tām nolaidībām, kuras vienā vai
otrā satiksmes resorā tiek pielaistas! Nav vēlama
šī sabiedriskā kontrole un tāpēc, lai viņa nāktu no
valsts darbinieku arodbiedrības puses, lai viņa nāktu
no dzelzceļnieku savienības vai no pasta-telegrafa
arodbiedrības, arvien satiksmes ministrijas atbildī-
gie darbinieki apkaros šādu tendenci un apkaros tā-
pēc, ka viņi baidās no sabiedriskās kontroles, kura
uz papēžiem skatās šiem direktoru kungiem unvi-
ņus kritizē. Un tā beidzamā laikā, kā iepriekšējos
gados enerģiskākie un kārtīgākie darbinieki, kuri ir
uzstājušies valsts interešu aizstāvju lomā, ir visādi
tikuši vajāti un tāpēc jūs nevarat ņemt ļaunā, ka mēs
šos faktus nenoklusam. Mūsu pienākums ir celt šos
faktus gaismā un prasīt, lai tie, kas uz šādām neli-
kumībām un nolaidībām aizrāda, netiktu savā dar-
bā vajāti un visādi traucēti. Bet ir gadījumi, ka pat
tad, ja atrod, ka kāds darbinieks ir kaitīgs savā dar-
bā, bet ja zin, ka viņš neciešklusu par direktoru ne-
likumībām, viņu aizvien mēģina nostādīt tādos dar-
ba apstākļos, ka viņš pats būs spiests iet projām, jo
viņam dotas divas izejas: vai nu galīgi savu veselī-
bu sabeigt, vai aiziet prom. Protams, ja tādos ap-
stākļos zināmu ierēdni nostāda, viņš ari aiziet, ne-
gaidot, kamēr priekšniecība viņam piemēros 36. pan-
tu un uz šī panta pamata atlaidīs. Runājot par dar-
ba apstākļiem, ka par daudz satiksmes resora dar-
binieki tiek nodarbināti kā uz dzelzceļiem, tā pasta-
telegrafa iestādēs, ministra kungs teica, ka pastāv
darba laika likums un viņš no savas puses nekādus
atvieglinājumus ievest nevar. Mūsu frakcija jau tad,
kad šie divi likumi tika izdoti, pie vecās valdības at-
tiecībā uz dzelzceļnieku un pasta-telegrafa darbinie-
ku darba laiku, ka šie likumi pasliktina darbinieku
stāvokli, ka viņi nav pieņemami tāpēc, ka viņi pra-
sa no valsts vēl 40 miljonus līdzekļu, ka tie neuzlabo,
bet pasliktina satiksmes resora darbinieku stāvokli,
un ka tāpēc labāk ir atstāt vecos darba apstākļus,
veco darba sadalījumu, līdz kamēr Saeima izdos jau-
nu likumu. Ka toreiz mums bija taisnība, to pierā-
da tagadējie apstākļi. Paprasiet ikvienam satiksmes
ministrijas darbiniekam, vai viņš ir apmierināts ar
tagadējiem darba apstākļiem, ar darba iekārtu, kāda
ir uz dzelzceļiem; vai pasta-telegrafa iestāžu dar-
binieki ir apmierināti ar darba laika iekārtu, kāda
ir pastā, telefonā un telegrāfā. Neviens nav apmie-
rināts un visi saka: labāk būtu palikusi vecā darba
iekārta, vecais darbu sadalījums, tad darbiniekiem
būtu vieglāki un ari no valsts neprasītu 40 miljonus
piemaksas. Bet ja šis likums ir izdots, ja viņš pats
par sevi pasliktina darba apstākļus un neizpilda tās
normas, kādas šis darba laika likums paredz, tad,
saprotams, nevar klusu ciest. Ja mēs ciestu klusu,
tad akmeņi sāktu brēkt! Attiecībā uz to, ka sa-
tiksmes ministrija ar vienlīdzīgu bezpartejiskumu,
ar vienlīdzīgu iecietību izturoties pret visiem darbi-
niekiem, man jāsaka, ka tas tā tomēr nav. Varbūt
personīgi satiksmes ministra kungam vienlīdz tuvu

stāv visas šīs organizācijas, bet praktiskā dzīvē tas
ta nav. Ir liela starpība starp to, vai viens ir orga-
nizēts piem. dzelzceļnieku biedrībā, jeb viņš ir dzelz-
ceļnieku savienības biedrs, vai viens ir organizēts
pasta-telegrafa darbinieku arodbiedrībā jeb galvenā
direktora tējas klubā! Ir liela starpība starp to, kā-
das attiecības ir administrācijai pret vienu vai otru
no šiem darbiniekiem. Ne reti to viscienījamāko,
visgodīgāko, vislabāko darbinieku pasta iestādē ne-
ieredz un nicina administrācija tikai tāpēc, ka viņš
ir arodbiedrības biedrs, ne reti nostāda tā, ka arod-
biedrības biedri visi ir tādi, kuri ir vajājami un ku-
riem piemērojams 36. pants un cenšas arodbiedrības
biedrus nostādīt sliktākos darba apstākļos. Tā vēl
nesen atpakaļ kādu centīgu pasta-telegrafa darbinie-
ku gribēja izsviest vienīgi tāpēc, ka viņš nepiederēja
pie tiem, kas loka muguru direktoru priekšā, bet kas
katra gadījumā uzstājās par darbinieku un līdz ar
to par valsts interesēm. Man liekas, ka viena laba
pazīme pie satiksmes ministra kunga atbildes bij,
proti, ka viņš, atzīdams visas tādas nebūšanas, ku-
ras es še uzskaitīju, atzīdams, ka viss tā ir, tomēr
teica, ka viņš pielikšot visas pūles, lai tā nebūta.
Viņš gan teica, ka satiksmes resors līdz šim ir strā-
dājis labi, viņš teica, ka satiksmes resors ir veicis
lielu darbu. Jā, pareizi. Es ari atkārtoju, ka sa-
tiksmes resors ir veicis lielu darbu. Ir dzelzceļi, ir
pasts u,i telegrāfs ir veikuši lielu un svētīgu darbu
mūsu valsts saimnieciskā nostiprināšanā un uzbūvē,
bet šis lielais darbs ir veikts pateicoties taisni tai
lielai nesavtīgo darbinieku masai, kura pašaizliedzī-
gi strādā par spīti tiem dažiem noziedzīgiem elemen-
tiem, kuri ir satiksmes resorā ielavījušies tāpēc, lai
dzītu savus privātos veikalus un nevis, lai izbūvētu
un izkoptu mūsu satiksmes resoru. Man liekas, ka
satiksmes resors strādās uz priekšu vēl labāki tad,
ja, ministra kungs, visus mūsu norādījumus ņemsiet
vērā un izpildīsiet. Mēs ceram, ka pie tādiem ap-
stākļiem satiksmes resors strādās divreiz tik labi,
nekā līdz šim.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Jau vai-v

rak stundas no vietas kreisās puses runātāji liek
mums noklausīties asas un karstas runas, kas vēr- '
stās pret satiksmes ministriju. Es saprastu, ja tās
runas nāktu pie satiksmes ministrijas kārtējā izde-
vumu budžeta. Tad to varētu saprast, jo katram
deputātam ir tiesība un pienākums kritizēt un aiz-
rādīt uz to, kas šai resorā būtu labojams. Bet no-
klausīties pie satiksmes ministrijas ārkārtējā izde-
vumu budžeta tādas runas, kuras būtu turamas var-
būt pie šīs ministrijas kārtējā budžeta, to es ne-
saprotu. (Starpsauciens no Veckalna). Veckalna
kungs, es gribētu Jums prasīt, kāda nozīme, kāda
vērtība ir šīm runām, ko Jūs runājiet pie šī resora.
Es saprastu, ja būtu toreiz runājuši, kad tika ap-
spriests kārtējo izdevumu budžets. Tagad šīm ru-
nām nebija nekāda nozīme. Visās runās izskanēja
pilnīga neuzticība pret satiksmes ministri. Viens no
runātājiem pat teica, ka viņš neuzticoties satiksmes
ministrim, bet uzticoties valdībai, ka tā mēģināšot
ko labot, ka liek visas cerības uz valdību, bet ne uz
ministri. Man liekas, ka šis laiks, ko mēs pavadām,
noklausoties šīs runas, nav izlietots lietderīgi, jo šo
runu sekas nevar būt citādas, kādas jūs redzējāt pie
satiksmes ministrijas kārtējo izdevumu budžeta. Ko
tad jūs darījāt pie satiksmes ministrijas kārtējā iz-
devumu budžeta? Tad jūs ne vārda neteicāt par šīm
lietām, tad jūs nobalsojāt par satiksmes ministrijas
budžetu un visi vienbalsīgi esat pievienojušies šim
budžetam un līdz ar to dāvājuši uzticību ministrim.
Nu jūs esat apķērusies, ka vajadzēja runāt vēl kā-
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das 2, 3, 4 vai 5 runas un nu uzstājaties ar tam šo-
dien. Man liekas, ka ir pārāk dārga ta elektrība,
kura ir iztērēta pa to laiku, kamēr jus runājat.
(Starpsauciens no Veckalna: «Vai jūs balsosat par
satiksmes ministriju?") Jā, mēs balsosim par.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens neveļas. Pie XI.
daļas iesniegti priekšlikumi. Zeibolta priekšlikums:

,.Arkārtējo izdevumu XI. .daļu tekošo Nr. 400 pirmo vietu,
§ 15 pavairot par 29.640 latu, ņemot līdzekļus no kārtējo ieņē-
mumu XV. daļas, tekošais Nr. 143, pavairojot XV. daļas tekošo
Nr. 143 pavairojot XV. daļas tekošo Nr. 143 par 29.640 latiem."

Otrs Zeibolta priekšlikums:
,.Arkārtējo izdevumu XI. daļu, tekošo Nr. 399 I. vietu,

§ 12, pavairot par 115.531 latu, ņemot līdzekļus no kārtējo ie-
ņēmumu XV. daļas tekošo Nr. 143 par 115.531 latu."

Tālāk iesniegtas pārejas formulas no Zeibolta.
„Uzdot valdībai pārstrādāt 1923. gada 22. maija noteiku-

mus Nr. 295 ,„par dienesta apģērbiem dzelzceļu darbiniekiem"
tādā veidā, lai attiecīgās satiksmes ministrijas darbinieku kate-
gorijas saņemtu formas apģērbus bez maksas."

Tālāk pārejas formula:
„Ārkārtējo izdevumu XI. daļā tekošais numurs 396 pirmā

vietā § 3 nolemtos 15.000 latus nenodot dzelzceļnieku biedrības,
bet satiksmes ministrijas rīcībā satiksmes ministrijas kalpotāju
un strādnieku sanitārai ārstēšanai."

un beidzot pārejas formula.
„Uzdot valdībai izbeigt atsevišķu, satiksmes ministrijas

darbinieku grupu organizāciju pabalstīšanu ar valsts līdzekļiem."
Iesniegtās pārejas formulas caurskatāmas pēc

valsts budžeta caurskatīšanas. Lūdzu referentu dot
atsauksmi par iesniegtiem priekšlikumiem.

Referents V. Bastjānis: Neviens no iesniegtiem
priekšlikumiem pie satiksmes ministrijas ārkārtējā
budžeta nav bijis budžeta komisijā, tur nav apspriests
un viņas vārdā tāpēc atsauksmi nekādu nevaru dot.
Tādēļ lūdzu nodot iesniegtos priekšlikumus budžeta
komisijas atsauksmei.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā nodot Zeibolta iesniegtos priekšlikumus bu-
džeta komisijas atsauksmei. Vai butu kādi iebildumi
pret priekšlikumu nodošanu budžeta komisijai? Ie-
bildumu nav. Priekšlikumi nodoti budžeta komisijai
un līdz ar to atlikta XI. daļas nobalsošana līdz bu-
džeta komisijas atsauksmes saņemšanai. XII. daļa.

(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr latos.

XII. daļa.
I Darba ministrija.

406 1 Nekustama īpašuma iegādāšana . . 100.000.—
un inventāra iegādāšana . . ,"..' 100.000.—

Kopā par XII. daļu 200.000.—)

Vai vēlētos kāds vārdu pie XII. daļas? Vārdu
pie šīs daļas neviens nevēlas. Nobalsošana nak XII.
daļa — darba ministrijas ārkārtējo izdevumu budžets.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret šīs daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties, kas ir par XII. daļas pieņem-
šanu.' Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no_ balso-
šanas pie XII. daļas. Nav. Balsošanas iznākums:
par XII. daļas pieņemšanu nodotas 58 balsis, pret
to — 18 balsis, atturējies nav neviens, XII. daļa pie-
ņemta. Nākošā, XIII. daļa - — kara ministrijas ār-
kārtējie izdevumi.

XIII. daļa.
I JKara minis t r jia..,,-

407 4 Apģērbs?«upāVrtn^'ĪI'z'BHbe . . . . 320.000.—
408 5 Transports . . ._ _. 180.000.—
409 8 Slimnīcas, sanitāra un veterināra

apgādība 90.000—
410 9 Apbrunošana ....'..... 1.059.000.—
411 10 Techniskie līdzekli 100.000.—
412 11 Aviācija 400.000.—
413 12 Flote . . 2.894.760.—
414 13 Stratēģiska būvniecība un ceļi . . 85.000.—
415 14 Telpu apgādība 940.000.—
416 18 Pabalsti . . , 20.000,—

Kopā par XIII. dalu 6.088.760.—)

Vārds Bruno Kalniņam.
Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie de-

putāti! Pie ārkārtējo izdevumu budžeta attiecība
uz kara ministriju zem Nr. 413 un paragrāfa 12 at- ^

y*
rodas suma, kas paredzēta flotei. Šie izdevumi ir
ietverti ļoti lielā sumā, saskaņā ar agrāk no augstā
nama pieņemto lēmumu par kara flotes būvi. Jau
toreiz no mūsu frakcijas puses tika celti dažāda veida
iebildumi pret šo likumprojektu un mēs galvenam
kārtām ieskatījām šos izdevumus par neracione-
liem taisni no valsts aizsardzības viedokļa. Bet taču
šis likums ir ticis pieņemts, suma ir pieņemta. Tas
ir bruņots budžets un mēs to nevaram grozīt. Tā-
pēc mums tagad ir jāķeras pie šo līdzekļu iespējami
racionālākas izlietošanas saskaņā ar tiem mērķiem,
kuru vārdā augstais nams ir nolēmis šo sumu iz-
lietot. Agrāk pieņemtā likumā ir teikts «jūras kra-
stu aizsardzības" izbūvei. Kā šeit godājamie de-

. putatu kungi atcerēsies, tad pie kara ministrijas
kārtējo budžetu apspriešanas noskaidrojās, ka vēl ir
vesela rinda nepieciešamību, kuras nav tikušas pie-
tiekošā mērā apmierinātas un starp tādām ir jāmin
— kara aviācija, kara ķīmija, kā ari dažādas citādas
techniskās nepieciešamības. Visas šīs nepeciešamī-
bas attiecas ari uz jūraskrastu aizsardzību un mūsu
frakcija tāpēc ieskata, ka suma, kāda ir paredzēta
413. numura 12. paragrāfā flotes izdevumiem, būtu
jāatttiecina nevien uz flotes izdevumiem, bet sa-
skaņā ar agrāk no Saeimas pieņemto likumu — uz
jūras krastu aizsardzību. Šī suma vispārīgi būtu
izlietojama jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegā-
dei un tāpēc savas frakcijas vārdā es lieku priekšā,
vārdu «flotes" strīpot un tā vietā likt «jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādei". Zem tā būtu jāsa-
prot ir kara aviācija, ir kara ķīmija, krastu artilērija
un tāpat citi jūras krastu aizsardzības līdzekļi. Es
ceru, ka augstais nams sapratīs, ka šīs dažādās va-
jadzības ir jāapmierina un šo priekšlikumu pieņems.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Kara mini-

strijas ārkārtējo izdevumu budžetā ir paredzēta suma
20.000 latu apmērā kā pabalsts Brāļu kapu komite-
jai. Man jāteic, ka to darbu, kurus Brāļu kapu ko-'
mitēja veic, pašreiz ir ļoti daudz. Šis darbs ir tāds, v
ka šobrīd ar 20.000 latu mēs nevaram apmierināties.
Šie 20.000 lati šī gada budžetā jāpavairo uz 40.000
latu. Lieta tā, ka tie akmeņi, kurus ved no Allažiem
un citi priekšdarbi kas stāv sakarā ar pienācīgu Brā-
ļu kapu apbūvēšaņu, ir tādi, lai šī suma tiktu pare-
dzēta šī gada budžetā, jo caur to nenokavēsies tie
darbi, kuri stāv sakarā ar Brāļu kapu izbūvešanu.
Tāpat attiecībā uz citām vietām, kur guļ rnusu kri-
tušie. Ari tur nevar atstāt kritušo-kapu kopas tada
stāvoklī, kā līdz šim un Brāļu kapu komiteja, cik
spēj ar saviem līdzekļiem, ari šai ziņā ko dara. Pē-
dējā laikā no Vācijas puses tiek sperti visi soļi at-
tiecībā uz vācu kritušiem, kuri guļ Latvija un viņu
kapi tiek samērā grezni izbūvēti. Te butu līdzekļi
atrodami ari mūsu kritušo karavīru kapu izbuveša-
nai, jo tie atrodas galīgā novārtā blakus diezgan
grezni uzbūvētām vācu kritušo karavīru kapu kopām.
Tāpēc šī suma, kuru vajadzētu pavairot uz 40.000
latu, ir nepieciešama. Brāļu kapu komitejas pēdējā
pilnā sapulcē vienbalsīgi atzina par vajadzīgu un lika
cerības uz Saeimu, ka tā pie kara ministrijas budžeta
caurlūkošanas atvēlēs šo sumu. Bez tam jāievēro,
tie iesniegumi, kuri nākuši par loto klubu slēgšanu,
no kuriem komiteja saņēma līdz 960.000 rubļu pa-
gājušā gadā. Varbūt tāda formula varētu tikt pie-
ņemta un tad tas ieņēmums atkristu. Tāpa_t tie ap-
mēram 1.500.000 rubļu, kurus savākusi Brāļu kapu
komiteja ar saviem līdzekļiem, var izrādīties par ma-
ziem, lai varētu veikt tos darbus Brāļu kapos, kādi
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nodomāti. Es gribu ticēt, lai nu mums ir domu star-
pības^ vienā vai otrā jautājumā, ka pie šīs 20.000 latu
lielās sumas šinī gadījumā nepacelsies neviena balss
pret to. Tāpēc es lieku priekšā šo posteni pavairot
no 20.000 uz 40.000 latu, ņemot šo sumu no ārkārtējo
izdevumu 16. daļas 1. vietas, § 3., kur ir paredzēta
zināma suma ārzemnieku muižu pirkšanai. Es do-
māju, ka tie, kās ir cīnījušies par šo zemi_ būtu gan
pelnījuši, ka pirmām kārtām viņu septiņpedu zemes
tiktu kārtīgi uzkoptas un nevis steigties ar samaksu
ārzemniekiem par viņu muižām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds kara mi-
nistrim.

Kara ministrs Fr. Birkenšteins: Godātie depu-
., " tatu kungi! Par priekšlikumu, kas attiecas uz-ār-
h. kārtējo izdevumu budžeta § 12, es. gribu teikt se-

košo. No resora viedokļa man nebūtu nekas ko ie-
bilst, ja šī suma nāktu tam nolūkam, kuram viņa ir
kabinetā jau bija sarunas par to, kur viens no mi-
nistru kabineta locekļiem šo jautājumu pacēla un
tagad šis jautājums jau nonācis Saeimā. Ir dažādas
domas par to, kā labāki un izdevīgāki mūsu jūras
krastus aizsargāt, tomēr no tiem līdzekļiem, kādi
mums ir atvēlēti, mums jāizvēlas to, kas ir koncen-
trētāks un labāks jūraskrastu aizsardzībai. Ja mūsu
līdzekļi būtu lielāki, varētu krastā zināmos attālumos
nostādīt lielgabalus un pret to nebūtu ko iebilst. Pie
tagad pastāvošām tirgus cenām mums atliek izvē-
lēties tikai to, ko atļauj mums ziedotie līdzekļi. Tas,
kas miera laikā maksāja 110—118.000 zelta rubļu,
tagad ir jāvērtē vasmaz par 50% dārgāk. Salīdzi-
not to ar līdzekļiem, kas atvēlēti mūsu krastu aiz-
sardzībai, mēs nevaram domāt te kaut ko darīt. Jā-
ņem vēļ vērā tas, ka 2U no visa tā ir vajadzīgs ie-
gādāties, vinalga, vai pate sistēma tiek pārveidota
vai nē. Atliek mūsu rīcībā tikai Vs no atvēlētiem
līdzekļiem. Rodas jautājums, vai ar šiem līdzekļiem
būs iespējams iegūt to, kas te tā sauktās propozici-
Jās aizsardzības jautājumos paredzēts tikai tas, ko
mēs tiešām varam iegūt. Tādēļ mans priekšlikums
ir: ja reiz mēs nevaram iegūt ne vienu ne otru, tad
palikt tomēr pie tā, kas ir iegūstams. Man bij pa-
gājušā reizē izdevība dzirdēt, ka nekas nav darīts
kara ķimijas ziņā, nedz ari aviācijas ziņā. Man nav
iespējams šinī gadījumā atklāt, ko mēs varētu pa-
nākt attiecībā uz aviāciju. Pateicoties tai sabiedrī-
bas pretimnākšanai, kuru pēdīgi ir izteikuši mūsu
rūpnieki, mums tomēr ir iespējams šo jautājumu ļoti
labā veidā nokārtot šepat mūsu republikas robežās,
pie tam tas ir iespējams izvest ari no resora puses
pat ar ļoti maziem līdzekļiem. Kas zīmējas _ uz ķi-
mijas karu, tad līdz šim katru reizi budžeta bij lī-
dzekļi nostrīpoti. Šogad ir zināmi līdzekļi uz-
ņemti. Šinī gadījumā mums būtu vajadzīgas attie-
cīgās laboratorijas, kas sekotu pasaules karā at-
rasto nāvējošo gāzu darbībai un tāpat ari tam, kas
tiek darīts tagad šinī virzienā. Ja mums šos līdzek-
ļus apstiprinās, tad mēs varēsim šinī ziņā kaut ko
darīt. Ņemt no 12. paragrāfa līdzekļiem nav iespē-
jams absolūti neko. Ar to nekas nebūtu panākts.
Tāpēc mans priekšlikums ir, ja reizi nevar dot lī-
dzekļus tādā veidā, ka būtu nodrošināts kaut viens
no visiem pagājušā sēdē paceltiem jautājumiem, tad
tomēr atstāt tos tam nolūkam, kam tie ir domāti,
nesaskaldot šo sumu tādā veidā, kā tas paredzēts
iesniegumā. Tad nebūs iespējams, kā es paredzu,
iegūt ne vienu, ne otru. Par nožēlošanu ņemot vērā
to, ka mums ir atklāta Saeimas sēde, man nav iespē-
jams dot tuvākus datus un novilkt tuvākas darbības
robežas par to, kā šīs sumas izlietojamas un kādas
mums ir iespējamības attiecībā uz ķimijas karu, at-
tiecībā uz aviāciju un artilēriju.

Priekšsē_dētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas. Iesniegti 2 priekšlikumi. Bruno

Kalniņa priekšlikums:
ārkārtējo izdevumubudžeta XIIL daļa tek. Nr. 413, § 12.

strīpot vārdu «flote" un tā vietā likt Juras krastu aizsardzībai",
tanī ietverot floti, kara aviāciju, kara ķimiju, krastu artilēriju
un citus nepieciešamus jūras krastu aizsardzības līdzekļus.

Gpldmaņa priekšlikums:
Valsts budžeta 1924./25. gadam ārkārtējo izdevumu XIII.

dalā tek. Nr. 416. I. vietā_ 18. §20.000 latu vietā uzņemt 40.000
latu, ņemot šo sumu no ārkārtējo izdevumu XVI. daļas I. vie-
tas tek. Nr. 458 § 3."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem
priekšlikumiem.

Referents V. Bastjānis: Kas attiecas uz Br. Kal-
niņa priekšlikumu, tad budžeta komisija to ir apsprie-
dusi un-nākusi pie slēdziena, ka butu-.vajadzīgs ie-
vest budžetā šīs sumas zem tā paša nosaukuma, ka
viņas pieņemtas likumā par jūraskrastu aizsardzību.
Tāpēc budžeta komisijas vārdā varu izsacīties par
šo priekšlikumu. Attiecībā uz Goldmana kunga
priekšlikumu man budžeta komisijas domas nav zi-
nāmas un tāpēc šo priekšlikumu es lūdzu nodot bu-
džeta komisijas atsauksmei.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā Goldmana kunga priekšlikumu nodot bu-
džeta komisijas atsauksmei. Vai būtu kādi iebildtņni
pret referenta priekšlikumu. Ja nav, tad šis priekš-
likums pieņemts. Izlemšanai iesniegtie priekšlikumi
un visas daļas nobalsošana izdarāma pēc budžeta ko-
misijas atsauksmes saņemšanas. Nākošā, XV. daļa.'
valsts kredits. '
(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

XV. dala.
Valsts kredīts.

Kredita departaments.
. . I Aizdevumi.

417 1 Pašvaldības iestādēm, skolu jaun-
būvēm un kapitāliem remontiem 300.000.—

418 2 Pašvaldības iestādēm pagastnamu,
patversmju un slimniču jaunbū-
vēm un kapitāliem remontiem . 300.000.—

419 3 Aizdevumu izsniegšana lauksaimnie-
kiem caur zemes banku un ķīlu
zīmju uzprikšanu 11.500.000.—

420 4 Hipotēkas bankas ķīlu zīmju uz-
pirkšana 2.000.000—

421 5 Mašinu koplietošanas punktu ierī-
košanai _ . 20.000.—

422 6 Juras zvejnieku motoru laivu iegā-
dāšanai 10.000.—

Kopā par I. vietu 14.130.000.—

II Pabalsti.
423 1 Pašvaldības iestādēm, pagastnamu,

patversmju un slimniču jaunbū-
vēm un kapitāliem remontiem . 100.000.—

424 2 Pašvaldības iestādēm, skolu ēku
jaunbūvēm un kapitāliem remon-
tiem izpostītos apgabalos un Lat-
galē 350.000.—

425 3 Pašvaldību deficitu segšanai un
pārējām vajadzībām 500.000.—

426 4 Latgales pašvaldības iestādēm skolu
vajadzībām (fonda atlikums) . . 13.340.—

427 5 Biedrību un privātpersonu uztura-
mām skolām un ārpus skolas iz-
glītības iestādēm 75.000.—

428 6 Dailes teātrim 50.000.—
429 7 Dailes teātrim valsts aizdevuma

atmaksai 20.000—
430 8 Provinces teātrim 50.000—
431 9 Ceļojošam teātrim . . . , . . 12.000—
432 10 Liepājas operai 60.000—
433 11 Studentu nama fondam .... 5.000.—
434 12 Patronātu biedrībām 10.000.—
435 13 Krievu universitātes kursu pedago-

ģiskai nodaļai 3.000.—
436 14 Tautas namu celšanas fondam . . 20.000.—
437 15 Valkas pilsētai vaslts aizdevuma at-

maksai 12.500.—
438 16 Dzelzceļnieku biedrības veselības

sekcijai . . . . _ . 15.000—
439 17 Skolotāju organizācijām kursu sa-

rīkošanai _. . . 5.500.—
Kopā par II. vietu 1.301.340.—
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(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr. latos.

III Pamatkapitāli.
440 1 Hipotēku bankas dibināšanai . . 1.000.000.—
441 2 Juglas hidroelektriskam tīklam . . 80.000.—
442 3 Nacionālai operai . 20.000.—
443 4 Nacionālam teātrim 10.000.—
444 5 Universitātes Ramavas fermai . . 28.000.—
445 6 Universitātes Vec-Auces fermai . 10.000.—
446 7 Latvijas telegrāfa aģentūrai . . , 100,000.—

Kopā par
"
III. vietu L248.000.—

IV Rīcības kapitāli.
447 1 Pasta- telegrāfa virsvaldei . . . 300.000.—
448 2 Šoseju un zemesceļu valdei . . . 20.000 —
449 3 Zemkopības ministrijai priekš valsts

apsaimniekojamam muižām . . 30.000.—
450 4 Universitātes ķimijas un lauksaim-

niecības fakultatu noliktavai . . 5.000.—
451 5 Valsts vidusskolām 7.000 —
452 6 Valsts Prezidenta sekretariātam Lāč-

plēša ordeņa kavalieru albuma iz-
došanai 40.000.—

453 7 Izglītības ministrijai 6. vispārīgo
dziesmu un mūzikas svētku sa-
rīkošanai 11.000.—

Kopā par IV. vietu 413.000.—

V ' Parādu nomaksa.
454 1 Igauņu karainvalidu pensijas ._. 450.000—_
455 2 Parāda nomaksa Norvēģijai . . . 2.763.607.—

Kopā par V. vietu 3.213.607.—

Kopā par XV. daļu 20.305.947.—)

Vārds Ringoldam Kalningam.
« Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

..centrs): Likumdevēji! Es dzirdu vienu otru balsi

// aizrādām uz to, ka laiks ir vels, bet tas jautājums,
uz kuru es gribu griezt augsta nama vērību, ir ļoti

JLvsvarīgs jautājums. Iet runa par to,ka varētu mobili-
zēt Latvijā kreditu uz nekustamiem īpašumiem. Šis
jautājums diemžēl vēlamo atrisinājumu līdz šim vel
nav atradis. Saeima un sava laika ari Satversmes
Sapulce ir mēģinājušas šo jautājumu atrisināt tada
veidā, ka budžeta kārtībā tika atvēlētas zināmas
sumas, kuras caur valsts iestādes gādību tika izda-
lītas dzīves atjaunošanai. To _ sava laika darīja
kreditdepartamenta un tādā kārtā caur kreditdepar-
tamenta rokām ir gājušas lielas sumas. Pec tam ir
nākuši pie pārliecības, ka tas no budžeta viedokļa
nav tas īstais ceļš, ka mums vajadzīgs dibināt zemes
banku. Zemes banka pret visdrošakam vērtībām,
par kādām līdz šim tika uzskatītas lauku mājas un
citi nekustami īpašumi, varētu izdot aizņēmumuspret
ķīlu zīmēm. Šīsķīlu zīmes caur aizņēmuma ņēmē-
jiem tiktu pārdotas privātā tirgū un tada veida va-
jadzīgie līdzekļi iegūti. Bet kas izrādījās? Izrā-
dījās, ka mūsu vajadzības ir ļoti spiedošas un tadeļ
Saeima atļāva zemej bankai nodarboties ar tādam
lietām,kas viņai pavisam nepiekrīt, t. i. izsniegt aiz-
devumus ne ķīlu zīmju veidā, bet izsniegt aizdevu-
mus naudā. Zemes banka līdz šim ir apaļos skaitļos
izsniegusi 23 miljoni latu. Tas ir priekšLatvijas ap-
stākļiem diezgan liela suma. No šiem 23 miljoni latu
apmēram 20 miljoni ir izsniegti nauda un tikai pā-
rējie 3 miljoni izsniegti ķīlu zīmēs. Tagad dabiski
radās jautājums, kur šīs ķīlu zīmes palikušas. Iz-
rādās, ka šīs ķīlu zīmes ir atkal palikušas valsts ro-
kās un ka privātais kredits, kas ir no ārkārtīgi liela
svara šis operācijas izveidošanai, ka tas nav ticis
izmantots un nav varējis tikt izmantots tādēļ, ka
valsļs pēc nominālvērtības bija uzpirkusi ķīlu zīmes
—par 98. No visām par 3.636.460 latiem izdotam

ķīlu zīmēm, pēc datiem, kas man pašlaik ir pie rokas,
uz 1. jūniju atradās zemes bankas portfelī apmēram
par 660.000, kredita departamentarokās par 2.618.000
un privāto kredītiestāžu rokās par 83.000 un šie
83.000 ir tikuši uzņemti no privātām kredītiestādēm

KrājumāSaeimas Stenografisklļ
birojā Rīgā, Jēkaba ielā >k 11.1

tikai zem finansu ministrijas spaida. Finansu mi-
nistrija ir paģērējusi no privātām kredita iestādēm,
lai viņas tur savus rezerves kapitālus šinīs ķīlu zī-
mēs. Bet praktiski, kas tas ir? Vienkārši tas ir tas,
ka viņas pašas maksā par naudu no saviem noguldī-
tājiem pāri par 6%, 8% un varbūt zināmos gadī-
jumos vēl vairāk un pret šo naudu ķīlu zīmju obligā-
ciju kuponu veidā saņem 6%. Ja tagad pārrēķinām,
kā to vajadzētu darīt, kāds būs tas īstais procents,
kuru zemes banka saņem par ķīlu zīmēm un ja mēs
izejam no 15% par gadu, tad aprēķinot priekš šīm
ķīlu zīmēm kursu, mēs varētu dabūt to, ka šis kurss
varētu būt ap 40, ar citiem vārdiem, privatkredita
iestādes 60% no savām rezervēm savā ziņā ir at-
svabinājušas. Apmēram par 275.000 esot privātās ro-
kās. Es gan gribētu izzināt, kur ir bijuši tie pircēji,
priekš tāda maz izdevīgā naudas noguldīšanas veida;
izrādījās,- ka tie ir bijuši laika pircēji, ka tie nav
tādi cilvēki, kas savas ekonomijas, savus iekrājumus
noguldītu papīros, kurus viņi grib turēt, bet ka tie
ir dažādi uzņēmēji, kuri pieņem pasūtījumus priekš
valsts iestādēm, kur viņiem ir jāiemaksā zināms
zalogs. Viņi nopērk un izlieto tās kā zalogu un kad
darījums ir nobeigts, tad viņi nāk pie zemes bankas

/ un saka: lūdzu, te ir jūsu papirs, dodiet mūsu naudu
atpakaļ. Vienkārši ķīlu zīmes tiek lietotas un viņš
nezaudē procentus, bet dabū vēl 6%. Acīm redzot,
kungi, šie apstākļi nav normāli un kad savā laikā
priekš zemes bankas nodibināšanās budžeta kārtībā
tika atļautas sumas, es iestājos par to, ka mums va-
jadzētu mēģināt atrast līdzekļus ķīlu zīmes ievest
apgrozībā. Mums diemžēl jāsaka, ka Latvija nav
tāds veids, kur valsts papīros mūsu pilsoņi varētu
savas ekonomijas ieguldīt. Tāds veids pie mums
nav. Pirmais 10 miljoni rubļu lielais spaidu aizņē-
mums ir savā laikā ticis izdarīts; tas atrodas dažu
pilsoņu rokās, tādēļ ka tirgus viņam nav. Kas viņas
tur, tas turpina viņas turēt.

Otrs mēģinājums dabūt līdzekļus privātā tirgū
ir bijis prēmiju ložu izdošana, no kādām liela daļa
pavisam nav realizēta. Tā realizēšana nepavisam
neiet uz priekšu. Kādēļ tas ir bijis? Tādēļ ka val-
dība ir domājusi, ka ar zināmu rīkojumu var no-
teikt zīmēm zināmu procentu, bet tas diemžēl nav
iespējams. Tagad mans lūgums un manas domas ir
ar tiem līdzekļem, kas budžetā paredzēti hipotēku
bankai un zemes bankai ķīlu zīmju uzpirkšanai, mē-
ģināt mobilizēt privāto tirgu. Tas pēc manam do-
mām būtu iespējams tādā veidā, ka šos līdzekļus ne
vienkārši izdala, bet atdod Latvijas bankai, lai tā
varētu zināmu sumu aizdot ķīlu zīmju saņēmējiem,
ķīlu zīmju turētājiem pret ķīlu zīmēm. Praktiskais
rezultāts būs tas, ka ķīlu zīmes turētājs par to naudu
maksās augstāku procentu. Cik tas procents iz-
nāks, to es jums tūlīt teikšu. Mums ir 4 ķīlu zīmju
veidi. 6% viens veids ar amortizāciju 41 gadā; otrs
— 28/* gados; tad 18 gados; tad 13_/2 dejdēšanas
gados. Jo īsāks termiņš, par kādu jādeldē, jo lie-
lāks ir deldēšanas procents. Ieskaitot deldēšanu un
1% zemes bankas pārvaldes izdevumiem, iznāk, ka
procentu normas ir atkarībā no gadu skaita. Pēc
41 gada iznāk 7,6% ; pēc 28V2 gadiem — 8,4% ; pec
18 gadiem — 10,2% un p_ēc 13/» gadiem — 12%. To
mēs varētu darīt, ja mes šīs budžeta kartība pa-
redzētās sumas atdotu Latvijas bankas rīcība. Tad
Latvijas banka varētu saņemtās sumas izdot pret
ķīlu zīmēm, zemes banka tiktu atsvabināta un hipo-
tēku banka tiktu atsvabināta no savu ķīlu zīmju uz-
pirkšanas. Tomēr tās sumas, kuras budžeta kārtībā
viņai dos, būs nepietiekošas. Pieņemsim, ka Latvi-
jas banka izdos 50% pret ķīlu zīmēm. Tad tās ķīlu
zīmes aizdevumu ņēmējs maksātu pirmkārt 7,6%
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gadā procentu un bez tam to procentu, ko noteic Lat-
vijas banka. Latvijas bankas procents varētu but
zems, sevišķi parocīgs. Bet labums butu tas, ka tad
viens vai otrs no mušu pilsoņiem, kam ir iekrājumi
un kas nezin, kādā veida viņus noguldīt, varētu zī-
mes uzpirkt priekš sevis un viņam iznāktu minimums
3,6 ienākumu, varbūt pat vairāk un mes pamazam
rastu šīm ķīlu zīmēm tirgu. Es redzu, ka augstais
nams ir noguris. Lai pie šī jautājuma varētu tikt
drīzāki klāt, es lieku priekšā pie balsošanas par XV.
daļu vaspirms ņemt pamata kapitālu. Tā tad es lieku
priekšā ārkārtējo izdevumu XV. daļu skatīt cauri se-

* košā kārtā: vispirms 3. vietu — pamata kapitālus,
tad pirmo vietu — aizdevumus, un tikai tad pārejas
vietas projektā paredzētā kārtībā. Ja augstais nams

šim priekšlikumam piekristu, tad es jau tagad savu
priekšlikumu formulētu attiecībā uz 419. pantu, 420.
un 440. pantu. 440. pantā ir paredzēts hipotēku ban-
kas pamata kapitāls un 420. panta paredzēti 7 mil-
joni hipotēku bankai ķīlu zīmju uzpirkšanai un 419.
pants paredz ll 1/2 miljonu latu zemes bankai ķīlu
zīmju uzpirkšanai un aizdevumu izsniegšanai. Pie
atsevišķiem punktiem es atļaušos sniegt ve_ tuvākus
paskaidrojumus kā tā ideja no manis ir domāta un ka
es to ceru izvest dzīvē.

Priekšsēdētājs Fr.Vesmanis: Iesniegts priekš-
likums vēlā laika deļ sēdi slēgt. Vai butu kādi iebil-
dumi pret priekšlikumu? Nav. Priekšlikums pie-
ņemts. Nākamā sēde rīt pīkst. 5 pēc pusdienas. Sē-
de slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.25 vakara.)

V. sesijas 27. sēde 1924. gada 12. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Pārmaiņas komisiju sastāvā 963
2. Valsts budžets:

A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija) . . . 963
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) . 965, 976, 982
K. Gulbis (sociāldemokrāts) 966
P. Gailīts (zemnieku savienība) 969
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs) ' . ļ 969
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs) 972
J. Goldmanis (zemnieku savienība) . . 974, 996
J. Celms (sociāldemokrāts) 974
H. Celmiņš (zemnieku savienība) . . . 977, 1002
V. Firkss (vācu baltiešu partija) 984
F. Cielēns (sociāldemokrāts) . . . 985, 989, 1007
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 987
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija) 988, 1005
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 990
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) . . 991
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) . . . 994
Z. A. Meierovics (zemnieku savienība) .... 997
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 999
P. Koreckis (krievu tautas partija) 1007

3. Nākošā sēde 1008

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Prezidijam sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā
Bastjānis iesniedzis priekšlikumu: sociāldemokrāti-
skā frakcija liekpriekšā ievēlēt agrarpolitikas komi-
sijā Cielēna vietā Ozoliņu. Iebildumu nav? Ievēlēts
agrarpolitikas komisijā Cielēna vietā Ozoliņš.

Nākošais dienas kārtības punkts ir v a 1s t s bu-
džets. Referents Bastjānis. Turpinās debates pie
ārkārtējo izdevumu XV. daļas — valsts kredita.
Vārds Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātu frakcija): Aug-
stais nams! Pie ārkārtējā budžeta 419. tekošā nu-
mura iesniedzu pārlabojumu, kurš skan sekosi: Iz-

dalīt 1.500.000 latu atsevišķā paragrāfa ar tekstu
„zemes iepirkšanai". Pārlabojums iriesniegts aiz
sekošiem motiviem. Kā visiem ir zināms, agrārre-
forma iet uz beigām. Viss zemes fonds ir jau pie-
šķirts un ir atlikušas varbūt tikai dažas vietas, kuras
nav izdalītas zemniekiem, bet tomēr zinām, ka ļoti
liels procents ir palicis neapmierināts ar zemi. Man
šķiet,,ka tāds stāvoklis nav normāls un nav ciešams.
Var teikt, ka Latgalē tikai V_ ir dabūjusi zemi pie-
šķirtu pilnos apmēros, saskaņa ar likumu paragraro
reformu. Bet pārējā daļa ir palikusi uz savam sīk-
saimniecībām, kā viņa bija līdz šim. Man šķiet, ka
ar zemes fondu izpalīdzēt trūcīgiem zemniekiem-
mazsaimniekiem nenāksies, tāpēc ka cerības ir ga-
līgi zudušas, jo mēs paši redzam, ka to, kas veļas ze-
mi saņemt, ir ļoti daudz un neizdalītas zemes platī-
ba ir palikusi ļoti maza. Tāpēc man liekas, būtu jāat-
rod kāds cits ceļš, kā nākt palīgā mazsaimniekiem,
kuri vēlētos zemi iegūt. Tagad palicis pēc manām
domām vienīgais ceļš, ka vajaga mēģināt izlabot kļū-
das, kas ieviesušās pie agrārās reformas izvešanas,
t. i. ka zemi ir saņēmušas dažas privileģētas grupas,
kuras pašasviņu neapstrādā. Tagad visiem ir zināms,
ka šīs privileģētās šķiras, kas zemi dabūjušas, pla-
šos apmēros to izpārdod. Tāpēc būtu pilnīgi pareizi
dot tagad iespēju iegūt zemi tiem, kas vēlas viņu ap-
strādāt un uz viņas paliks, kas būs spējīgi savas
saimniecības attīstīt un veicināt._ Tā tad butu jādo-
mā par to, kādā ceļā nākt palīgā sīksaimniekiem ar
naudu, ar kreditiem zemes iepirkšanai. Tapec es
iesniedzu savu priekšlikumu — izdalīt atsevišķā pa-
ragrāfā speciālu sumu, kas gada laikā butu garantēta
vienīgi zemes iepirkšanai un netiks izlietota no
valsts zemes bankas citām vajadzībām. Starp citu,
pie pagājušā gada budžeta man bija iesniegts tāds
pat priekšlikums — rezervēt zemes pirkšanai maz-
saimniekiem 50 miljonus. Bet tekstā bij zināma ne-
noteiktība, kura ļāva zemes bankai šos 50 miljonus
izlietot ari citām lauksaimniecības vajadzībām, lai
gan pieprasījumi pēc šī veida kreditiem bij ārkārtīgi
lieli. Ja tomēr visi šie 50 miljoni būtu izlietoti tikai
zemes pirkšanai vien, tad būtu palīdzēts lielam skai-
tam mazsaimnieku. Lai zemniekiem nebūtu jāsasto-
pas ar pārsteigumiem un pārpratumiem, es atradu
par vajadzīgu ari šogad izdalīt no sumas, kas uz-
ņemta budžetā 11.500.000 latu apmērā, 1.500.000 latu
lielu speciālu sumu zemes iepirkšanas vajadzībām.
Es domāju,ka pieņemot ari turpmākos gados speciā-
las sumas minētam nolūkam, mēs varētu izlabot dau-
dzas no tām kļūdām, kas nodarītas īstiem zemkopjiem
pie agrārās reformas izvešanas. Sevišķi tas butu
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jāattiecina uz Latgales sīksaimniekiem, «kuru stā-
voklis ir ārkārtīgi grūts. Šī stāvokļa uzlabošanai ir
nozīme ne tikai priekš pašiem zemniekiem, tai ir ari
valsts saimnieciska un politiska nozīme. Ja izve-
dot agrāro reformu atstāsim neapmierinātu lielāku
iedzīvotāju procentu, tad agrārā reforma nebūs uz
drošiem pamatiem, bet zināmā mērā karāsies gaisā.
Bez šaubām, ja no paša sākuma, izvedot agrāro re-
formu, visā_ Latvijā būtu ieturēts vienlīdzības prin-
cips, ja visām jaunsaimniecībām būtu noteikta viena
norma, tad ar to agrārā reforma būtu padarīta daudz
stiprāka, būtu apmierināts daudz lielāks lauksaim-
nieku skaits. Tagad stāvokli labot ir grūti. Kļūdas
ir notikušas un tās tiek palielinātas ar to,ka pie turp-
mākās darbu izvešanas tiek nodarītas vēl jaunas
kļūdas. Es domāju, ka ir pienācis laiks, kur mēs no-
teikti varam spriest par to, kādu ceļu ejot mēs va-
rētu šīs kļūdas izlabot un apmierināt ar zemi lielāku
procentu iedzīvotāju. _ Tāpēc es ceru, ka' augstais
nams, ņemot vērā anrādītos motivus, balsos par ma-
nu priekšlikumu, lai zināmā mērā uzlabotu to sīk-
saimnieku stāvokli, kas palikuši bez zemes.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.
u Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
godātie deputātu kungi! Pie šīs nodaļas nu beidzoty"mums ir jārunā par tiem pabalstiem sportam, par ku-

i ļj»em jauvakardien daži iesāka runāt. Es nebiju do-
mājis pie šī sava priekšlikuma runāt, jo man likās,
ka pec visam tām pārrunām, kuras tagad visā pasau-
le ir notikušas par sporta nozīmi, pēc tam kad sports
ari pie mums sāk ieviesties pat uz laukiem un izpla-
tās ari starp tam tautībām, starp kurām agrāk sports
nebija izplatīts, augstā namā nebūs neviena, kas iz-
teiksiespret tiem dažiem 100 tūkstošiem rubļu sporta
atbalstīšanai, kuri manā priekšlikumā tiek likti
priekša. Tomēr, spriežot pēc dažu deputātu kungu
izteicieniemvakardienas sēdē, izrādās, ka jautājums
nav vel nebūt tik skaidrs un tamdēļ esmu spiests aiz-
rādīt, ka viņu nostādīt tā, kā to vakardien centās no-
stādīt Goldmanakungs, ir pavisam nevietā. Ja Gold-
mana kunga domas pjeņemtu par pilnu, tad jau iz-
nāktu, ja jus gribētu but konsekventi, tā, ka par katru
cenu jāsasniedz pilnīga vienlīdzība pilsoņu starpā.
Tad vajadzētu tālāk visiem iedzīvotājiemnoteikt vie-
nu dzīves minimumam nepieciešamo sumu un pārējo
atņemt.

Šī demagoģija nav nopietni ņemama un
lai izpostītiem

^
ātrāki varētu palīdzēt, tad

vajadzīgs gādāt par to, lai ari tie, kas
nav izpostīti, vairāk strādātu, lai viņiem
butu lielāks darba prieks, lai visi, kas strādā,
butu _veselīgāki._ No šī viedokļa pie jautājuma pieejot,
ari janak pie slēdziena, ka vajadzīgs sniegt pabalstu
ari sportam. Viscaur pasaulē tas jau ir atzīts. Ari
pie mums tas ticis vairākkārt pārrunāts. Daudz tiek
runāts ari par to, ka mums, piemēram, ir jāapkaro
alkoholisms. Lai to varētu izdarīt, tad mums tautai
alkohola vietā ir jādod kaut kas cits. Dzertuvju vie-
ta, kuras tai pašā laikā bija brīvā laika pavadīšanas
vietas, vajaga dot kaut ko citu. Ja mēs to izdarīsim,
tikai tad varēsim apkarot alkoholu. Alkohola apka-
rošanu mes ne ar kādiem aizliegumiem nesasniegsim,
bet tikai tad, ja alkohola vietā dosim tautai kaut ko
citu un tas ir māksla, sports. Ja mēs tagad paskatā-
mies budžetā, tad mēs tur atrodam, ka mākslai ir
asignēti desmiti miljoni,ari Latvijas propagandēšanai
ārzemēs atrodam miljonus, bet sporta veicināšanai,
kura būtu vēlama no šiem abiem viedokļiem,mēs ne-
atrodam neko. Ja nu tagad, gribēdami izlabot noda-
rīto kļūdu, liekam priekšā dažus simtus tūkstošus ie-
vest ari sporta pabalstīšanai, tad jums tas izliekas kā
briesmīgs grēks un neiespējama lieta. Tāda loģika,

man liekas, pavisam'nav pamatota. Ja tas būtu no-
pietni domāts, tad vajadzētu pa priekšu nākt ar
priekšlikumu strīpot mākslas veicināšanai ievestos
desmitus miljonus, kas te ir budžetā, tad vajadzētu
strīpot visas tās sumas, kas ir Latvijas propagandē-
šanai ārzemēs, jo sports ir viens no vislabākiem pro-
pagandas līdzekļiem un mēs zinām,ka ir vesela spor-
ta nozaru rinda, kuru priekšstāvji pavisam cienīgi var
nostāties blakus citu valstu sportistiem. Pavisam ne-
vietā bij iebildums, kurš kā starpsauciens tika tai-
sīts budžeta komisijā, kur teica, ka šīs sumas droši
vien nākšot_tiem sportistiem par labu, kuri Parlže
esot ..izblamējušies". Tādu pārmetumu mūsu sporti-
stiemnemaz nedrīkstēja taisīt, un josevišķi to nedrīk-
stēja taisīt kāds no budžeta komisijas locekļiem, ku-
riem ir zināms, ka valsts nav nevienas kapeikas
mušu sporta veicināšanai atvēlējusi, kurpretim ārze-
mes tiek doti desmitiem miljonu pat samērā mazās
valstiņās, par lielākām nemaz nerunājot. Tas no vie-
nas puses. No otras puses, man liekas, ir skaidrs,
ka nav vairs pat iespējams šīs sumas izdot to sūtī-
šanai uz Parīzes olimpiādi,kuri tur jau bijuši, bet tās
sumas nākas par labu tiem, kuri vēl brauks un tie ir
rnusu spējīgākie sportisti._ Visiem ļr zināms, ka mūsu
spējīgākie sportisti ir mūsu smagatleti, mūsu riteņ-
braucejiun citi, tāpat kā mūsu garīgā sporta — šacha
priekšstevji, no kuriem aričetras personas paredzēts
sūtīt uz Parizi. Tie brauks tikai jūlijāun priekš tiem
pabalsti ir vajadzīgi. No otras puses taisīts iebil-
dums, ka tiekot pabalstīts strādnieku sports. Es ne-
zinu, vai šis iebildums, kaut ari starpsauciena veidā,
bij pavisam vieta. Vēl jo vairāk, ja tas nāk no pilso-
ņu puses _ Lai cik stingri mēs ari nostātos uz sava
pilsoniska viedokļa, tad tomēr katram jāsaprot, ka
galu galaveselīgi strādnieki ir tie, kuri visražīgāki
var strādāt un, liekas, ari strādnieku sporta veicinā-
šanai ir vairāk pašu pilsoņu — darba devēju intere-
ses, neka strādnieku interesēs. Man liekas, ka mūsu
pilsoņiem pašiem vajadzētu visvairāk stāvēt par to,
lai strādnieku sports izplatītos un pavisam nevietā ir
iebildumi pret strādnieku sporta pabalstīšanu. Vēl
beidzot varu piezīmēt, ka ja mūsu sporta priekš-
stāvjiem ari tagad vienā otrā reizē ir jācieš ne-
veiksmes, tad katrā ziņā pie tā mēs esam paši vai-
nīgi unlai par tādu izturēšanospret sportu mums ne-
būtu velak jāsarkst, es ceru ari, ka šos ļoti nelielos
pabalstus, kurus es lieku priekšā, augstais nams pie-
ņems.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kārlim
Gulbim.

K. Gulbis (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Arvienu mēs esam dzirdējuši šinī augstā namā, ka
tiem apvidiem, kas no kara ir stipri cietuši, ir jānāk-^/**2-
palīgā un ar vienotiem spēkiem jāpalīdz atjaunot viņu I
dzīve. Cik tālu šādas runas un vēlēšanās nāk no
patiesas gribas palīdzēt izpostītiem, tik tālu viņas
var apsveikt, jo taču katram no mums ir saprotams,
ka tiem, kas vispārības labā ir cietuši, aizstāvot val-
sti, ari ir vajadzīgs zināms pabalsts no valsts priekš
savas dzīves atjaunošanas, un tas nav vajadzīgs ti-
kai cietušo labā vien, bet ari visas valsts labā, jo
valsts būs tikai tad stipra, kad visas viņas daļas būs
stipras un varēs dzīvot normālu dzīvi kā ekono-
miskā, tā ari kulturelā ziņā. Bet par nožēlošanu jā-
saka, ka daud"ie,n no šiem izpostītiem apgabaliem
nav sniegta vajadzībā palīdzība, pie kam vēl šā pa-
balsta atraušanu daudz reiz mēģina attaisnot ar to,
ka cietušie prasot par daudz un tādēļ nevarot viņu
prasību apmierināt. Cik man ir zināms, tad izpo-
stītie apgabali savas prasības par daudz augstu ne-
uzstāda; jo viņi labi zin, ka valsts var sniegt palī-
dzību tikai samērā ar saviem spēkiem un izpostītie

31*
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ii ar mieru pietikt ar to palīdzību, kādu valsts var
sniegt. Bet mēs labi zinām, ka daudzreiz ari šī pa-
līdzība tiek atrauta, neskatoties uz to, ka valsts bu-
džets un saimnieciskie apstākļi to_pilnīgi atļauj. Man
ir zināms kāds stūris Ziemeļlatvija_ kas saimnieciska
un kulturelā ziņā bijis ļoti stiprs, ņēmis sevišķi dzīvu
dalību visā valsts dzīve visgrūtākos un kritiskākos
brīžos un, ir uzupurējis visus savus speķus valsts
atbrīvošanai un apvienošanai, un tagad —_ ir atstats
gandrīz pilnīgi savam liktenim. Es domāju te par
Valkas pilsētu. Tas visiem ir zināms,_ka sava laika
Valka bij viena no turīgākām un stiprākām pilsētām
ar plašiem zemes gabaliem, ar lielām saimniecības
ēkām, plašiem uzņēmumiem un labierīcībām. Visas
šīs vērtības, pārvērstas naudā, dotu vairāk miljar-
dus; bet caur kara apstākļiem tas viss ir gājis zudu-
mā. No Valkas nav palicis vairāk pāri kā tikai vārds.
Es, saprotams, nerunāšu vairs par tiem apstākļiem,
pie kādiem pilsēta aizgāja bojā un kādi tur bija, tie
pieder vēsturei; bet tomēr es nevaru ciest klusu, ja
šim izpostītam stūrim nenāk pietiekoši palīgā. Un
mums visiem taču ir zināms, ka Valka, skatotieis no
valsts stāvokļa, ir ievērojams atbalsta punkts zie-
meļos — to mēs apstrīdēt nevaram; pat Satversmes
Sapulce to savā laikā ir apliecinājusi un apstiprināju-
si ar to, ka atvēlējusi Valkas atjaunošanai 50 miljoni
rubļu. Šie50 miljoni rubļu, kas ir atvēlēti Valkas pil-
sētai, ir ļoti niecīga suma samērā ar tām dzīves at-
jaunošanasprasībām, kādas tur ir; bet ievērojot to,
ka valsts vairāk nav atvēlējusi, Valka apmierinājās
ari ar to. Tomēr, par nožēlošanu jāsaka, ka šī suma
izsniegta netika, tā palika tikai uz papīra.. Ir tiesa, ka
Valkai ir atvēlēts zināms pabalsts priekš skolām un
slimnīcām un ir izsniegti 5 miljoni aizdevumu, bet
tādas pat sumas, un vēl lielākas, ir atvēlētas ari ci-
tām pilsētām, kas nemaz no kara nav cietušās, vai
ļoti mazā mērā cietušas. Tomēr, neskatoties uz tik
grūtiem apstākļiem, pilsēta ar vietējo iedzīvotāju
gribu un ar vietējiem līdzekļiem ir centusies, cik spē-
dama, savu dzīvi atjaunot; ir izstrādājusi apbūves
plānu, ierīkojusi kokzāģētavu, uzcēlusi elektrisko
staciju, skolu, slimnīcu un ietaisījusi ķieģeļu cepli,
kuru pašlaik vēl grib paplašināt un mēģina visiem
spēkiem atjaunot un nostiprināt savu ekonomisko
dzīvi. Taču šis darbs iet pāri vietējiem spēkiem un
pietiekoša dzīves atjaunošana bez atbalsta no valsts
nav iespējama. Ja nu mēs šo ievērojam, tad, bez
šaubām, mums jānonāk pie pārliecības, ka šai pilsē-
tai ir jāsniedzpabalsts, bet līdz šim tas nav ievērots
un vajadzīgā palīdzība nav sniegta. Tā pagājušā
gadā, kad tika apspriests projekts par būvkoku iz-
sniegšanu nopostītām pilsētām un miestiem par pa-
zeminātu maksu, augstais nams gan šo projektu ga-
līgi nenoraidīja, bet to nodeva agrarpolitikas komi-
sijai, debatēs norādot, ka meži tik daudz nepieaug,
lai varētu izpostītām pil^.t'ām un miestiem izsniget
būvmateriālu par pazeminātu cenu. Nelīdzēja ari to-
reiz mans aizrādījums, ka priekš Valkas pilsētas va-
rētu darīt izņēmumu, jo pilsētas apkārtnē ir pietieko-
ši mežu, kas jāizcērt un tos varētu nodot Valkas pil-
sētai; tas netika ievērots. Ja es tagad auestam na-
mam to atgādinu, tad tikai tāpēc, lai aizrādītu, ka to
pašu mežu, kuru Valkas pilsētai negribēja nodot par
pazeminātu cenu priekš apbūves, vēlāk atdeva mūsu
kaimiņam par velti pie robežu grozīšanas. Es ne-
gribu runāt par šām pagājušām lietām, bet tikai aiz-
rādīt uz pārestībām, kas nodarītas Valkai. Pie tam
mūsu attiecības ar kaimiņiem ziemeļosnebūtu nemaz
sliktākas, jamēs šo mežu nebūtu nodevuši Igaunijai,
kuru vēlējās Valka. Meža vērtība sniedzas 50 mil-
jonos, tā tad te ir skaidrs acīm redzams pierādījums,
kā Valkai varēja sniegt .palīdzību bez budžeta apgrū-

tināšanas, bet tas nav darīts. Vel vairāk. Pat sko-
las ēkai vajadzīgo koku materiālu neizsniedza par
pazeminātu cenu. No sākuma aizbildinājās, ka nee-
sot vajadzīgā likuma. Velak, kad_ likums bija, tad
teica, ka nu esot par vēlu, un pilsētai bija jāiepērk
viss materiāls par pilnu cenu._ Un vispārīgi runājot,-
man jāsaka,ka stāvoklisValkā ir šausmīgs: aiz dzī-
vokļu trūkuma daudzi vel dzīvo bedres, vārda pilna
nozīmē. . Tas atstāj sliktu iespaidu uz iedzīvotāju ve-
selību uii dilonis un citas slimības izplatās plašos ap-
mēros pilsētā. Visu šo postu pavairo vel tas, ka nav
nevienas ēkas, kur varētu sarīkot priekšlasījumus,
koncertus, teātra izrādes un citus priekšnesumus un
sapulces, kas veicina kulturelo dzīvi. Tadeļ viens
no vissvarīgākiem jautājumiem, kas nav atliekams,
būtu tas, ka vispirms Valkas pilsētai butu jāsniedz
palīdzīga roka tādas ēkas uzcelšanai, kur pilsēta va-
rētu sarīkot dažādus izglītību veicinošus priekšne-
sumus un sekmēt kulturelās darbības iespaidu uz vi-
siem iedzīvotājiem. Šimbrīžam absolūti nav telpu,
kur sapulcēties. Bet es būtu par daudz vienpusīgs,
ja runātu tikai par Valku. _ Mēs zinām, ka Valka ir
daudz cietusi, bet mums jāzin ari tas, ka apmēram
tādā pat stāvoklī atrodas ari dažas citas Latvijas
vietas. Un šinī ziņā mums jāpiegriež sevišķa vērība
Latgalei. Latgale, kā mēs zinām no vēstures, ir vie-
na no vecākām Latvijas daļām. Bet ja viņa kultu-
relā ziņā ir palikusi iepakaļ pārejai Latvijai, tad tas
tādēļ, ka tur vēsturiskie apstākļi ir bijuši ļoti smagi.
Šī smagā vēsturiskā nasta ir par daudz nospiedusi
Latgali un ir ari par iemeslu tam, ka latgalieši, ne-
skatoties uz visu savu enerģiju un jaukam velēša-
nām, ir palikuši kulturelā zinā atpakaļ; bet visai ap-
lami ir domāt, kā daži to mēdz darīt, katapec uz lat-
galiešiem jāskatās it kā no augšas. Ta ir visdziļā-
kā lietas neizprašana un pierādījums, ka tas, kas ta
domā, pats ir nekulturels cilvēks._ Mums", kas mes
domājam, ka stāvam augstāk, ir jāsniedz pec iespē-
jas jo drīzāk atbalsts latgaliešiem, lai viņi nostātos
mums jau tuvākā nākotnē līdzas, ja ne augstāk par
mums. Lai mēs šo iespēju varētu viņiem dot, mums
jāiet viņiem pretim. Mēs daudzreiz esam_ dzirdē-
jušipar daudz un dažādiem latgaliešu jautājumiem,
bet mēs neesam dzirdējuši, ka latgaliešiem butu jā-
dod iespēja nodibināt kulturelus centrus. Tautas
namiem mums jāpiegriež_ šinī ziņā nopietna vērība
Latgalē. Bez šaubām, mēs nevaram sniegt tik plašu
atbalstu, lai katrā apvidū jaubūtu savs tautasnams,
kā kulturelais centrs. Bet vienu lietu mes varam un
spējam darīt — sniegt latgaliešiem palīdzību, lai gal-
venais ģeogrāfiskais centrs pārvērstos par Latga-
les galveno kulturelo centru, kas atstāj iespaidu uz
pārējiem Latgales centriem un sniedz_vajadzīgo at-
balstu kulturelos un dažādos citos jautājumos visiem
citiem latgaliešiem. Cik tālu man ir pazīstami Lat-
gales apstākļi, tad man šķiet, ka galvenais centrs
Latgalē ir un būs Rēzeknespilseta. Rēzeknei, pec
manas pārliecības, vajaga būt Latgales galvai. Lai
šī galva būtu spējīga izpildīt savu vēsturisko uzde-
vumu, kas viņai uzlikts, tad vispirmā kārta ir vaja-
dzīgs šaiLatgales galvai dot iespēju, nodarboties pie-
tiekošos apmēros ar kulturelu darbu_ Priekš tam
nepieciešami ir vajadzīga ēka, kur varētu sapulcēties
un noturēt priekšnesumus. _ Te par nožēlošanuJā-
saka, ka visā Rēzeknes pilsētā, kura ir veca pilsēta,
nav tomēr nevienas ēkas, kur varētu sapulcēties, sa-
rīkot koncertus, teātra izrādes_ un noturēt priekšla-
sījumus. Visā Rēzeknes pilsētā priekš tam nav. pat
attiecīga šķūņa. Cik savādi tas ari neizklausās, bet
tā ir patiesība. Es par to nepārmetu latgaliešiem.
Es jau aizrādīju, ka ja viņi tik grūta stāvoklī ir no-
nākuši, tad tā ir vēstures smaga nasta, kas viņiem
bija jānes gadu simteņus. Tāpēc rnusu pienākums
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iet pretim šim Latgales galvenam centram tm palī-
dzēt Rēzeknes pilsētai uzcelt tautas namu, lai ie-
dzīvotāji pienācīgi nodarboties ar kulturelu darbu.
Ja tagad latgalieši grib tikt teātrī vai koncerta,_tad
viņiem jābrauc uz Rīgu, bet mes zinām, cik ir_ tadu,
kas spēj atbraukt uz šejieni. Tapec, ņemot vēra šo
manu īso aizrādījumu, es lieku priekša augstam na-
mam, piešķirt kā Valkas, ta ari Rēzeknes pilsētām
tautas namu celšanai katrai pilsētai pa 40_000 latu,
kopā 80.000 latu. Šī suma tad butu paredzēta mate-
riālu iegādāšanai un priekšdarbu veikšanai. Ievēro-
jot sacīto, es domāju, ka augstais nams piekritīs ša
pabalsta izsniegšanai. Kopa ar Trasuna kungu mes
iesniedzam sekošu priekšlikumu: „Valsts budžeta
ārkārtējo izdevumu XV. daļas II. vietu papildināt ar
jaunu sekošo Nr. 436. un § 14— Valkas un Rēzek-
nes pilsētām, tautas namu celšanai 80.000 latu, ņemot
šo sumu nokārtējo ieņēmumu XV. daļas, tek. Nr. 143,
iepriekšējā budžeta neizlietotam sumam, pavairojot
minēto Nr. 143 par 80.000 latiem no citam sumam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
.nh P. Gailīts (zemnieku savienība): Augsti cienī-

jamie deputātu kungi! Līdz šimbudžeta vienmēr ir
'/'atradušās sumas galīgi nopostīto sajmniecību vaja-
, j.-dzībām — viņu ēku atjaunošanai. Šīgada budžetā

tādas sumas neatrodas. _ Ja budžetu tada veida pie-
ņem, tad tām saimniecībām, kas līdz_ šim nekādu at-
balstu nav saņēmušas, tiek nodarīta ārkārtīga un ne-
pelnīta pārestība. Kāpēc lai viņas butu sliktākas par
tām, ka-s pagājušos 3 gados tādus atbalstusir saņē-
mušas? Runa iet te tikai par galīgi nopostītam saim-
niecībām, kurām nav palikusi neviena pati eka. Tādu
bij, kā jau pagājušo reizi teicu, 5634. Pabalstu da-
būjušas 3034 saimniecības, bez pabalsta palikušas
2600. Ja šīm saimniecībām netiek piešķirts atbalsts,
tad tās nonāk bezizejas stāvoklī. Materiālu viņas
jau pievedušas, bet nav līdzekļu ko uzcelt ekas._ Pec
ievāktām ziņām, no 2600 saimniecībām apmēram
1500 ir tādas, kas bez šī atbalsta nav dzīves spējīgas.
Ja rēķinām uz katru saimniecībutikai visminimālā-
ko atbalstu, visnepieciešamākās ēkas uzcelšanai —
25.000 rubļu — tad visām sīm 1500 saimniecībām 'va-
jadzīgs 750.000 latu. Zemnieku savienība iesniedz
priekšlikumu uzņemt šo atbalstu budžeta l. vieta,
jo nevaram to ievietot pirmā vieta_ — aizdevumos —
nevaram to ievietot ari otrā vieta — pabalstos, —
jārada atsevišķa vieta. Es_ esmu pārliecināts, ka
Saeima ievēros ārkārtīgi grūto stāvokli, kāds ir šīm
2600 saimniecībām un viņām šo atbalstu neliegs_. Vel
vairāk, es ceru, ka šī prasība tiks izpildīta tadeļ, ka
centra partijas būs par manu priekšlikumu, jo Ar-
veds Kalniņa kungs ienesa šeit priekšlikumu atvēlēt
sporta veicināšanai 100 tūkstoši latu. Protams,
sports ir laba lieta, par to šeit necīnīsimies, bet es
domāju, ka galvenais sports ir tas, ka jāpalīdz tiem,
kas vēl dzīvo tranšejās, iz kuram iznāk sakropļoti un
neveseli bērni, ka jāveicina veselība tiem, kas_ dzī-
vo blindažās un būdās. Tas būtu visveselīgākais
sports. Ja jau jūs gribat gādāt par tiem, kuri ir ve-
seli un stipri, tad man liekas, ka vel vairāk jāgada
par tiem, kuri ir neveseli, kuriem jādzīvo tranšejas.
Ceru, ka augstais nams piekritīs manam priekšliku-
mam' un neliegs savu atbalstu šīm minētam 1500
saimniecībām, kas bez valsts palīdzības aizies po-
stā. Tas ir tas sports, kuram vispirms ir jāpiegriež
vērība. Ceru, ka ari Arveds Kalniņa kungs atbalstīs
manu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kainingair.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Es gribētu jūsu uzmanību

./ griezt uz 419., 420. un 440. tekošiem numuriem. Es
v

iesākšu ar 440. numuru, es iesākšu no trešās vietas
un ne no pjrmās vietas. Te iet runa par hipotēku
bankas dibināšanu. Šīm vajadzībām ir paredzēti
1.000.000 latu. Nevar būt divu domu par to, ka mums
Latvijā hipotēku banka ir ārkārtīgi vajadzīga un ka
vispār ir vajadzīgs kredits uz nekustamiem īpašu-
miem. -Bet ja mēs dibinām ar valsts līdzekļiem hi-
potēkas banku un paredzam, ka šī hipotēku banka
izdos ķīlu zīmes un tas ķīlu zīmes atkal ar_ valsts lī-
dzekļiem uzpirksim, tad nevaresimietilpinat visuto
jēdzienā „banka". Tad bus vienkārši budžeta kar-
tībā atļautu naudas sumu izdalīšana- Ta ka hipo-
tēku banka ir paredzējusi vienu procentu izdevumu
segšanai par savu aizdevumu izsniegšanu, tad. man
rādās, ka tas nebūtu pareizi un vai nebūtu labāki, ja
nebūtu atsevišķas hipotēku bankas, bet dibinātu pie
valsts zemes bankas hipotēku nodaļa Tadeļ mans
pirmais priekšlikums skanēs: „Arkārtejo izdevu-
mu XV. daļā 3. vietā tekošais Nr. 440 strīpot vārdus
..hipotēkas bankas dibināšanai" un likt tai vieta_se-
košo: „Zemes bankas pamatkapitāla palielināša-
nai, dibinot pie zemes bankas hipotēku nodaļu."
Es paredzu, ka caur tādu veidu mes pamazināsim
valsts naudas izdalīšanas iestāžu pārvaldes izdevu-
mus, jo varēsim pie tas pašas bankas iztikt ar to pa-
šu direktoru skaitu, kas pašlaik ir un vispāri pār-
valdes aparāts nebūtu jārada no jauna, bet tas pats
vecais zemes bankas pārvaldes aparāts to pašu
darbu varētu veikt. Tā butu viena lieta, kas nav vel
tik svarīga. Bet tagad pāriesim pie otras lietas,
kura pēc manām domām ir ļoti svarīga un lūdzu
griezt jūsu vērību uz tekošo numu;-u 419. 419. nu-
murā ir teikts aizdevumu izsniegšanai lauksaimnie-
kiem caur zemes banku un ķīlu zīmju izpirkšanai,
kam asignēti 11.500.000 latu._ 1922./23. gada tam pa-
šam mērķim tika budžeta kartība asignēti 4 miljoni
latu, 1923./24. gadā — 9.900.000 latu un šinī gada —
11.500.000. Jūs redziet, ka tas sumas progresīvi aug.
Es varētu aizrādīt vēl uz to, ka visos budžetos par
trim gadiem, kādi tikuši iesniegti no kabineta ir šīs
sumas mazākas bijušas, bet budžeta komisija ir pa-
reizi apsvērusi, ka nekustama īpašuma kredita vaja-
dzība ir tik liela, ka ar mazām sumam neko nevar
darīt un tādēļ paaugstinājusi tās sumas, patdubulto-
jusi, bet tomēr mēs redzam, ķa pat dubultotas sumas
nepietiek. Mēs esam dzirdējuši un zinām, ka jan-
vārī visi līdzekļi, kas zemes bankai bija, kādus viņa
dabūjusi no valsts, tie bijuši izsniegti. Tas iznāk tā-
dēļ, ka valsts nekad nebūs spējīga vjsas_ nekustama
īpašuma kredita vajadzības apmierināt, tadeļ ka pri-
vātais kredits trūkst, tādēļ ka privātais kredits nav
mobilizēts, un mums jāmeklē ceļi privāto kreditu mo-
bilizēšanai. Tur manas domas ir tādas, ka mēs visu
laiku centāmies ievērot naudu ņemeju intereses un
es esmu tanīs domās, ka mēs varam viņiem naudu
dot par ļoti zemu procentu, ka to mes pareizi esam
piedzīvojuši. Bez šaubām, mēs ar to esam līdzējuši
tiem, kas to naudu saņems, bet neesam līdzējuši vi-
sai naudas pieprasītāju masai vienkārši aiz ta ie-
mesla, ka nebija tik daudz naudas, ko visiem dot, ka
nevarēja no otras puses visi tie, kas savu naudu krā-
juši, tie nevarēja ķīlu zīmes pirkt aiz vienkārša ie-
mesla, ka nav nekādas intereses pirkt ķīlu zīmes,
par kurām maksātu apmērām lOOun par kuram da-
būtu 6%. Neviens privāts taupītājs nepirks ķīlu zī-
mes, kur viņš var dabūt 6_ %_, ja viņamir iespēja dro-
ši savu naudu likt strādāt un dabūt par to 15%.
Mums ir jāatrod tāds ceļš, lai radītu privātam kredī-
tam interesi ķīlu zīmes pirkt un šis ceļš pec manam
domām atrodams sekoša veidā. Priekšlikums, kā
es viņu formulēju pie 419. panta, skan tā: strīpot
vārdu „uzpirkšanai" t. i. naudas sumu, kas ir do-
mātas ķīlu zīmju uzpirkšanai, bet viņu vieta likt var-
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dus „ievešanai apgrozībā". Ķīlu zīmes pašlaik ap- talistu rokās varētu nākt, vai nu viņi būtu lieli vai
grozībā nav, pavisam nav, kā es jums vakar to esmu mazi, papiri, kasir pilnīgi fundēti un droši. Kungi,
mēģinājis ar skaitļiem rokā pierādīt. Mums ir vajā- es gribu jums vel atgādināt laiku pirms kara, kad
dzīgs, lai viņas tiktu apgrozībā, lai mūsu biržā viņas Rīgas hipotēku biedrību papiri tika uzskatīti par vie-
tiktu kotētas un lai turētājs varētu zināt, ka kurā niem no visdrošākiem papīriem. Kad viņus salīdzi-
katrā laikā viņš šīs ķīlu zīmes var brīvā tirgū reāli- nāja pēc kursa ar Krievijas valsts papīriem, ta bija
zēt un dabūt skaidru naudu. Tāpēc es lieku priekšā tā_ mēraukla, tad Rīgas hipotēku biedrības papiri
vārdu „uzpirkšanai" strīpot un tā vietā likt „ieveša- stāvēja augstāk kā Krievijas valsts papiri. Tas bija
nai apgrozībā", izsniedzot no Latvijas bankas pret tāpēc,- ka darbvedība bija krietna un nodrošinājums
ķīlu zīmēm aizdevumus. Tur es gribētu naudas su- bija pilnīgi drošs un banka strādāja ar ļoti mazu peļ-
mas, kas budžeta kārtībā tiek atļautas un kas domā- ņu izdevumu veidā. Es labprāt vēlētos Rīga un vis-
tas ķīlu zīmju tūlītējai atpirkšanai, neizlietot tādā pār Latvijā redzēt tādus laikus atpakaļ, lai mums bu-
veidā, tāpēc ka ir paredzēts, ka šiem nolūkiem kar- tu tādi papiri, kur mūsu pilsoņi varētu ieguldīt savus
tēji caur Latvijas banku tiks izdotas zināmas procen- ietaupījumus, lai viņi varētu pirkt šos papirus, pie-
ies — 50 vai 60 vai ari kādu citu procentu, par to ņemsim par dārgāku cenu nekā Latvijas banka iz-
varētu spriest Latvijas banku padome, uz sevišķi lē- dod aizdevumus ar valsts līdzekļiem. Ar citiem vār-
tiem procentiem — 5 vai 6. Latvijas banka varēs , dieni viņiem būtu tā iespēja savu kapitālu nolikt tā-
darīt to tāpēc, ka tas viņai līdzekļu neprasīs, tos dod dā vietā, kādu uzskatītu par drošu un viņiem butu
valsts tikai, lai censtos šīs ķīlu zīmes ievest apgro- tās šanses, kas ir psicholoģiski no svara, ka tas pa-
zībā. Es vakar jums teicu, ka 6 procentīgās ķīlu zī- pirs, ko viņi ir ieguvuši, ar laiku celsies vērtībā, i i.
mes tiek izdotas uz 4 periodiem, ar dažādu amorti- viņiem būtu papirs rokā, kam nominālvērtība ir lie-
zacijas ilgumu. Aprēķināsim, kas tad iznāk. Teik- laka uzdrukāta nekā tā naudas suma, ko viņi par to
sim, ka 41 gadu tas aizņēmējs maksā par naudu pa- ir maksājuši. Es negribētu pozitīvi apgalvot, ka būs
visam kopā 7,6 gada procentus, t. i. 6 procentus iespējams pie mūsu pašreizējiem apstākļiem šo plānu
viņš maksā par naudu, 1 procentu viņš maksā ban- drīzākā laikā un pilnīgi_ izvest_ dzīvē, bet e_s ļoti ie-
kal, lai segtu zemes bankas izdevumus un 0,6 pro- teiktu to mēģinājumu tādā ceļā, kā es aizrādīju, da-
centus viņš maksā deldēšanu. Ja viņš ir 41 gadu rīt. Tādēļ, ja mums izdotos mobilizēt rnusu neku-
maksājis, tad viņam tas parāds neeksistē, tas parāds stamiem īpašumiem privāto kreditu, tad jau butu
ir deldēts ar šo 0,6 procentu. Jūs redzat, ka zemes ļoti daudz sasniegts. No tiem lF/2 miljoniem latu,
bankas pārvaldes izdevumi šinī konkrētā gadījumā kas paredzēti zemes bankai, jūs varietbūt pārlieci-
iztaisa vairāk nekā deldēšanas procents, bet tūrē- nāti, ka apmēram 9 miljoni, ja ne vairāk, jā ne visi
simies pie-šī gadījuma. Viņš maksā gadā par vienu 10 miljoni, tiks atkal izdoti naudā pilnīgi īsa kredita
simtu 7,6 procentus, un dabū no zemes bankas ķīlu veidā un tikai pārējie tiks izdoti kā ķīlu zīmes, ku-
zīmes. Ja viņš ar šoķīlu zīmi aiziet uz Latvijas ban- ras atkal par 98% tiks atpirktas, ar citiem vārdiem,
ku, Latvijas banka viņam aizdod uz katru simtu no- privātā kredita atkal nav un atkrīt pats kredita jē-
minal vērtības 50 rubļu. Tas, ko no viņa ņem ze- dziens pie pašas bankas. Vēl ļaunāka lieta būs ar
mes banka, ir 7,6 plus to procentu, kuru ņem Latvi- hipotēku banku. Hipotēku bankas ķīlu zīmju suma ir
jas banka. Pieņemsim, ka tas būs 5%. Tā tad 110 paredzēta tikai 2 miljoni latu. Bet mēs zinām, ka
5% viņam nāk klāt puse, t. i. 2V2%, 2k% plus 7,6%, Rīgā ir pie 40.000 namu, kas varētu būt kā drošs
iznāk 10,1%. Pavairosim to ar 2, lai mēs dabūtu objekts, ja ķīlu zīmes tiktu izlietotas. Ja visi Rīgas
visu to procentu, ko viņš maksā par gadu un tad vi- namsaimnieki grieztos pie dibināmās hipotēku ban-
ņam iznāks ap 20%, bet no šiem 20% iet nost tas kas un teiktu: dodiet aizdevumu, tad kā mēs tiķ-
kupons — 6%, ko viņš dabū no zemes bankas par sim galā? Zināma daļa dabūs 2 miljoni ķīlu zīmēs,
tām ķīlu zīmēm, kas ir ieķīlātas, bet kas paliek viņa šie 2 miljoni — budžeta suma tiks atpirkti, bet visi
īpašumsLatvijas bankā. Jūs varbūt teiksat, ka ar tā- citi nedabūs neko. Tādēļ es turpināšu un mans otrs
du dārgu kreditu, kas iztaisa pāri par 14% mums nav un beidzamais priekšlikums skanēs tā: pēc 420. panta
līdzēts. Es domāju, ka ir labāki, ja visi, kam ir ne- es lieku priekšā vārdus „hipoteku bankas ķīlu zī-
kustami īpašumi, kam ir nami, kuri ir jāatjauno un mes uzpirkšanai" strīpot un vietā likt vārdus „ze-
jāsaved kārtībā, ka visi varētu dabūt naudu par 14 mes bankas hipotēku nodaļas ķīlu zīmju ievešanai
vai 15%, nekā viena daļa izvēlēto, kuriem ir sakari apgrozībā, izsniedzot caur Latvijas banku_ pret ķīlu
u. t.'t. Tie varētu dabūt naudu, kamēr ir šīs valsts zīmēm aizdevumus". Ja augstais nams būtu tomēr
budžeta naudas, bet visi citi nevarētu to dabūt. Es tanīs domās, ka kaut kas varētu tikt sasniegts ar
domāju, vispārējās interesēs ir veļamāki, lai visi da- hipotēku bankas dibināšanu kā tādu un ne ar hipo-
būtu naudu,'kaut ari par dārgu procentu, ne tikai vie- teku nodaļas dibināšanu pie zemes bankas, tad pro-
na daļa to varētu dabūt. Es jums vakar esmu stā- tams šī redakcija attiecīgi tiktu grozīta. Bet man šī
stījis, ka caur zemes banku 110 valsts līdzekļiem ir redakcija ir tādēļ jāiesniedz, ka nav paredzams, ka
izdoti 23 miljoni latu. No šiem 23 miljoniem naudā ir trešais nodalījums, t. i. par pamatkapitālu, tiktu bal-
izdoti 20 miljoni un ķīlu zīmēs 3 miljoni. Katrs teiks, sots, kā es lieku priekšā, kā pirmais, t. i. priekš aiz-
ka zemes bankas funkcijās nav izdot naudu. Ze- devumiem un pabalstiem. Pašlaik nolasītos priekš-
mes bankas kredits ir ilggadīgs un ilggadīgs kredits likumus es jau esmu prezidijam iesniedzis. >
var tikai tikt sniegts ķīlu zīmju veidā un katram aiz- Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Birk-
ņēmējam pašam ir jāatrod tirgus. Bet pie mums ir hanam. /?.
ticis tā darīts, ka no 23 miljoniem ir tikai 3 miljoni E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs) '(/ /izdoti ķīlu zīmēs. No tiem zemes bankas portfelī Man jāatgriežas pie finansu ministra kunga ierosta/ļ<-ļ/
atrodas 660.000, kreditdepartamenta portfeli nājuma attiecībā uz izdevumu budžetā zem Nr. 410
2.600.000, privātās rokās, kā es jau teicu, pa da- un 420 paredzējām sumām, proti, li/* miljonu latu
ļai priekš zalogiem — 270.000 un privāto banku re- ķīlu zīmju uzpirkšanai caur zemes banku un 2 miljoni
zerves kapitāli ieguldīti tajos piespiedu kārtā par latu ķīlu zīmju uzpirkšanai caur hipotēku banku.
83.000. Tā tad mēs nevaram runāt par to, ka te būtu Finansu ministra kungs liek priekšā līdzšinējo uzpirk-
kāds kredits. Tas ir otrs labums, ko paredzu, kuru šanas veidu izbeigt un dot šīs sumas Latvijas bankai,
mēs varētu tādā veidā sasniegt. Pie mums Latvijā, kura tad lai izsniegtu aizdevumus pret šīm ķīlu zī-
kur iesākas ļoti apsveicamais kapitālu iekrāšanas mēm. Man šķiet, ka praktiskas sekas, praktiski re-
process, tas varētu tikt veicināts caur to, ka kapi- sultati šādam jaunievedumam nevarēs būt. Pie mū-
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su patreizējiem apstākļiem mums jārēķinājas tie-
šām ar nenormālu parādību, ka zemes banka pati
pērk savas ķīlu zīmes. Protams, tas viņai nav jā-
dara, tas nav viņas uzdevums. Ķīlu zīmju ņēmē-
jam pašam jāatrod tirgus un pircēji. Ja izsniegsim
aizdevumus caur Latvijas banku, tā nebūs spējīga
aizdot vairāk par 90% no faktiskās ķīlu zīmju vērtī-
bas. Tā tad, ja mēs šo ķīlu zīmju vērtību aprēķinātu
uz 55%, tad Latvijas banka varētu izsniegt, uz sta-
tūtu pamata, augstākais 50% un ne vairāk. Nelai-
me nu ir tā, ka ķīlu rentabilitāte nesaskan ar naudas
cenu tirgū. Ņemsim vienkāršu piemēru. Ņemsim
aizdevumu kādam lauciniekam 100.000 rubļu lielu.
Ņemu apaļu sumu, jo tā lieta vieglāk redzama. Pie-
ņemsim, ka viņš šo aizdevumu, šos 100.000 rubļus
ņem uz 13/* gadiem un viņam būs jāmaksā par to
12%,kas iztaisītu 12.000gadā. Tagad viņš aiznes ķīlu
zīmes uz Latvijas banku un dabū tur 50.000 rubļu,
maksājot par tiem 9%. Tik daudz sanāks kopā ar zī-
mognodokli, vekseļu blankām, tekošo rēķinu nodo-
kli u. t. t. Tā tad viņam iznāks maksāt Latvijas ban-
kai 4.500 rubļu par 50.000. Viņš saņems turpretim
no savu ķīlu zīmju kuponiem 6000 rubļu, tā tad 1500
rubļu vairāk nekā maksās Latvijas bankai, bet vi-
ņam jāsamaksā par savu aizņēmumu zemes bankai
12.000, tā tad jāmaksā klāt 10.500 rubļu un par ko?
Par tiem 50.000 rubļiem, kurus tas faktiski saņēmis;
10.500 rubļu par 50.000 rubļiem iztaisa par 100.000
rubļiem 21.000 jeb 21%. Sakiet, kungi, vai tas ir ie-
spējams? Man jāsaka ,ka zemnieks nespēj samak-
sāt 21 % par aizņēmumiem. Varbūt šis procents iz-
nāks labvēlīgāks, ja ņemsim garāka termiņa ķīlu zī-
mes, tad varbūt šis procents iznāks 14 un 15, bet ne-
kāda ziņā lētāks neiznāks. Ja 6% ķīlu zīmes pār-
dotu par 55%, tad pircējam tās ienestu 12 līdz 13%.
Tas nu būtu dabiski. BetLatvijas banka tālāk iet ne-
var uz savu statūtu pamata, kā 90% no īstās fakti-
skās vērtības. Tāpēc man šķiet, ka tas priekšlikums,
ko iesniedza finansu ministra kungs, nebūtu pieņe-
mams, jo šis priekšlikums kā tāds nekādu praktisku
labumu nenesīs. Protams, ir teicams nodoms ķīlu
zīmes popularizēt, bet diemžēl pie tagadējiem ap-
stākļiem tas nav iespējams. Otrām kārtām,
maz domājams, ka laucinieks, Kurš parakstīs
obligāciju par 100.000 rubļiem, apmierināsies
ar 50.000 rubļu lielu aizdevumu. — Viņš
prasa 100.000 rubļus, jo viņam šī nauda
ir vajadzīga un ar mazāku sumu viņš iztikt ne-
var. Tā tad mēs redzam, ka cits nekas neatliek, ka
valstij jānākpalīgā un ja valsts uzpērk ķīlu zīmes par
98%, viņa pārmaksā ap 48%. Varbūt finansu mi-
nistra kungs domājis emitēt ķīlu zīmes, kuras savā
rentabilitātē saskanētu ar. tagadējo naudas tirgu,
teiksim, piemēram, izlaist 12% ķīlu zīmes. To varētu
darīt un kurss būtu bijis augsts. Mēs zinām,ka pa-
stāv divi emisijas paņēmieni: izlaist ķīlu zīmes vai
nu ar augstu vai ar zemu renti. Man jāsaka, ka zem-
procentīgas emisijas ar kursu zem „pari" ir attaisno-
jamas, jo saistīties uz ilgiem laikiem ar augstu renti
nav iespējams. Paredzot, ka naudas cena tirgū kri-
tīsies, ka nauda paliks lētāka, nebūtu nekāda nelai-
me, ja izlaista lētākas zemprocentīgas ķīlu zīmes;
augsta rente uz ķīlu zīmēm nebūtu pieņemama. Pat-
laban šī lieta nebūs citādi nokārtojama, ka atstājot
to pašu veidu, kāds līdz šim ir ticis praktizēts. Vē-
lams būtu lūkot popularizēt ķīlu zīmes ari ārzemēs.
Piemēram, runājot par preču kreditu, vai Zviedrija

,nebūtu ar mieru pieņemt kā kredita nodrošinājumu
mūsu ķīlu zīmes? Mūsu ķīlu zīmes ir labi nodroši-
nāts papirs un caur to mēs atrastu tirgu ārpusē.
Ministra kungs norādīja vēl, ka labi būtu izsniegt
visiem prasītājiem kreditu, kaut ari par augstāku
renti, nekā tagad tikai nedaudziem par zemu renti.

Namu būvētājiem nebūs līdzēts, ja par 15% viņi da-
būs aizņēmumu, jo, sakiet, cik namam tad vajaga ie-
nest, cik lielas īres tad jāuzliek, lai šo procentu iz-
pelnītu. Pie tagadēja īres likuma tas nav iespējams
un ir absolūti izslēgts. Šis finansu ministra priekš-
likums ir gan labi domāts, bet redzamas labas se-
kas tam nebūs. _

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gold-
manim. % :'

^
y

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Arveds ~>_^_
Kalniņa kungs aizstāvēja 9000 latu ievešanubudžeta^AJ^'
sportistiem par labu un aizrādīja, it ka mes butu bi-
juši pavisam pret sportistu pabalstīšanu. It nebūt
nē, tā ir laba un apsveicama lieta un, pats par sevi
saprotams, pabalstāma. Bet Kalniņa kungs bija aiz-
mirsis vienu — viņš nebija atradis par iespējamu
ievest budžetā pat mazāku sumu,_3600 latu izpostī-
to pabalstīšanai. Bija nepareizi, ka Kalniņa kungs to
centās nostādīt, ka tie 3600 latu ejot tikai priekš ie-
rēdņiem. Ja šie 3600 latu budžeta netiks ievesti,
tad bez šaubām tās pabalstu sumas, kuras izpostī-
tiem izsniedz izpostīto kongresu padome, tiks par
tādu pat sumu samazinātas. Ja jus nu tagad izvir-
ziet sportistu lietu par tādu neatliekamu vajadzību,
ka pat visas Latvijas nelaimes tiktu glābtas, ja ieve-
dīsim 9000 latu sportistu pabalstīšanai, tad, man lie-
kas, tās lietas ir gluži otrādi. Ja jus pie tagadējiem
Latvijas apstākļiem variet liegt priekš izpostītiem
daudz mazākas sumas, tad taču nevariet runāt par
vēl lielāku sumu atvēlēšanu citām vajadzībām, kuras
nebūt nestāv pirmā vietā. Jūs neatradiet par iespē-
jamu 3600 latu dot, bet 9000 latu jus atradiet par ie-
spējamu prasīt, lai varētu olimpiadeskomitejai dot
un sūtīt uz Parizi sportistus. Jus sakatika Latvijas
propaganda ar to tikšot sevišķi veicināta. Liekas
gan apšaubāmi, vai jūs to katrreiz panakiet un vai
jūs atkal nedomājiet sūtīt tos sportistus uz ārzemēm
tikai tamdēļ, lai Latvijas slavu mazāk izplatītu. Jus
ziniet, cik daudz zobojas par tagadējiem rnusu spor-
tistiem, ka tie aizbraukuši nesagatavoti un jāprasa,
cik daudz slavas Latvijai viņi atnesuši. Es domāju,
ka varbūt būtu lietderīgi gan šo sumu atvēlēt, ja
būtu sagatavoti sportisti un tad tādus nosūtītu. Jus
prasiet pabalstu nevis sportistu sagatavošanai, -bet
tikai nosūtīšanai uz turieni, vienalga, vai tie saga-
tavoti vai nē, un jaari viņi būtu sagatavoti, tad pir-
mām kārtām ari jānāk sabiedrībai talka, jomes taču
redzam, ka izpostīto apgabalu pabalstiem un Brāļu
kapu kopšanai sabiedrība vāc līdzekļus. Jus mēģi-
niet lietu nostādīt tā, ka ja būs tādi sportisti, ja bus
tādi spēcīgi ļaudis, tad Latvija būs spēcīga. Nevar
lietu tā nostādīt, ka ja boksetaji izsitīs viens otram
degunu, tad Latvija būs glābta un celta. Ja musku-
ļus attīstīs, ceļot būvkokus jaunsaimniecības, tad man
liekas, tam būs daudz lielāki panākumi un daudz lie-
lāka vērtība nekā muskuļu attīstībai priekš svaru
bumbu celšanas. Kamēr jūs neatrodiet par iespēja-
mu pabalstīt izpostītos, lai ari no turienes varētu
nākt sportisti, tikmēr šādus pabalstus sportam nevar
atvēlēt. Muskuļu attīstīšana, kuru jus gribiet pabal-
stīt ar svaru bumbu celšanu, pie arkla_cilāšanas ir
labāk izdarāma un tas būs daudz teicamāki un daudz
vairāk cels Latviju šinī brīdī neka tada svaru bum-
bu celšana. (Sauciens pa kreisi: „Nažu sports, tas
jums ir vajadzīgs!").

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputātu

kungi! Pie finansu ministra iesniegtiem priekšliku--^"
miem maņ — pie viena visma_z — bus savs pret-v^.
priekšlikums. Viens no pēdējiem priekšlikumiemr
kuru finansu ministra kungs šeit ceļa priekša augstam
namam, bija tādas dabas, kas principā izšķir jautāju-
mu: vai hipotēku bankai būt kā atsevišķai iestādei,
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vai ari tai būt ka nodaļai pie zemes bankas. Ar šo
priekšlikuma izšķiršanu šādā vai tādā_ veidā izšķirts
principā jautājums, kur un ka dibanama hipotēku
banka. Tā kā šis jautājums nav tikai budžeta jau-
tājums un nav ari tikai vienīgi taupības politikas jau-
tājums' , t. i. lai varbūt nerasītu liekus štatus pie šī
institūta dibināšanas, — bet šis _ jautājums
ir ari stipri plašs valsts finansielas politikas
jautājums, tad mans priekšlikums butušo jautājumu
šodien ar balsošanu Saeimas pjenarsede neizšķirt,
bet šī jautājuma izšķiršanu atstāt finansu komisijai.
Tālāk, attiecībā uz pārlabojumu pie tekoša numura
420, ķīlu zīmju „uzpirkšanai" vietā likt ķīlu zīmju
„ievešanu apgrozībā" — jāizsakās ari man pretim
aiz sekošiem motīviem. Birkhāna kungs šeit ļoti
pareizi uzsvēra dažus motivus un daudzus vārdus,
tā sakot, izņēma man no mutes. Bet es gribētu aiz-
rādīt uz kādu citu apstākli. Tās ķīlu zīmes, par ku-
rām šeit iet runa, zemes bankas ķīlu zīmes_ — ir tā-
das zīmes, kuras patiesībā saņem pagaidām tikai
vecsaimnieki un pēc koroborēšanas saņems ari jaun-
saimnieki, — tas ir lauku kredits. Agrārais_kredits
nevienā valstī nav dārgs un nedrīkst but dārgs, jo
kapitāls zemkopībā nerentējas ar au"-stu _procentu,
bet rentēias visaugstākais ar_5—6% . Pec finansu
ministra kunga propozicijas, ka viņš pats beidzot iz-
teicās, šis agrārais kredits tiktu pacelts uz _14%. Tas
tiek pilnīgi pielīdzināts _ tirdzniecības _un rūpniecības
kreditam. Taisni tamdēļ, ka šis anstaklis liela mēra
sadārdzinās agrāro kreditu un_ padarīs to jaunsaim-
niekiem nepieietamu, es gribētu izteikties pret šo
pārlabojumu. Man nav nejnazakojtaubu, ka finansu
ministra kungam ir vislabākie nolūki, ka viņa prin-
cipielā pozīcija apsveicamā tanī nozīmē, ka nevar but
tādas ķīlu zīmes, kuras viens valsts instituts_ izlaiž
un otrs uzpērk, bet viņas apgrozība nenāk._ Tas nav
ķīlu zīmes, — tā ir ķīlu zīmjufikcija. Tapec privāta
tirgus rašana priekš ķīlu zīmēm ir _svarīgs valsts fi-
nansielas politikas jautājums. Ar tādiern līdzekļiem,
ar kādiem ministra kungs doma atrisināt šo_ jautā-
jumu, tas nav atrisināms, jo, pirmkārt, tas sadārdzina
agrāro kreditu un padara viņu par pilnīgi nepieie-
tamu. Otrkārt — pats finansu ministra kungs šau-
bas, vai ar šo būs rasts īstais tirgus šīm ķīlu zīmēm.
Parastā lieta ir tāda. ka kapitāls cenšas plūst uz tu-
rieni, kur viņš vairāk nodrošināts un kur viņš pa-
redz augstāko profitu. Ja grib priekš ķīlu zīmēm
mobilizēt privāto kreditu, tad valsts līdzekļiem va-
jadzētu radīt tādus apstākļus, kas privāto kapitālu
pludina šinī virzienā — uz šīm ķīlu zīmēm. Tā tad
pirmais noteikums būtu — šo ķīlu zīmju drošība un
otrs noteikums — pietiekošs profits. Tas apstāklis, ka
valsts tagad uzpērk šīs ķīlu zīmes par ļoti augstu ce-
nu, par 98 pret nominālo 100, ir nenormāls un man
šķiet, ka šo reformu vajadzētu izvest nevis uz_agrara
kredita rēķina, bet_ uz valsts rēķina un varbūt tada
veidā, ka laist tirgū ķīlu zjmes par stipri pazeminātu
cenu. Pieņemsim, es minēšu teorētiski, par 80 nomi-
nālo 100 vietā; tad ķīlu zīmju saņēmējs butu faktiski
samaksājis zemes bankai 20%. Bet ja tagad ķīlu
zīmju procentu paaugstina no līdzšinejļem 6%_, teik-
sim, uz 10%, tad jau ķīlu _zīmju turētājs dabu 10%
atpakaļ un faktiski viņš butu samaksājis tikai 10%.
Ari šis procents būtu par augstu. Es domāju, ka
valsts varētu uz šīm ķīlu zīmēm paaugstināt vairāk
kā 10%; tad valsts ar saviem līdzekļiem, paceldama
šo ķīlu zīmju procentu un laizdama viņas apgrozība
par lētāku cenu, gribot negribot pievilktu privāto ka-
pitālu un tādā ceļā rastu viņām tirgu. Bet tas nav
iespējams, izstrīpojot vienu vai otru teikumu šinī
likumā, bet gan attiecīgi grozot zemes bankas sta-
tūtus. Ar šo priekšlikumu ministra kungam derētu
griezties caur Saeimas plenārsēdi pie attiecīgas Saei-

mas komisijas, iesniedzot tai attiecīgus pārlabojumus
zemes bankas statūtos, lai tādā ceļā censtos rast
tirgu izlaistām ķīlu zīmēm. Tas apstāklis, par kuru
šeit sajūsminājās ministra kungs, ka hipotekariskās
ķīlu zīmes senāk ir bijušas, sevišķi šeitRīgā, ārkārtī-
gi drošas, ir tikai pa daļai pareizs. Ministra kungs
ņēma tikai vienu atsevišķu posmu no šīm hipoteka-
riskām ķīlu zīmēm, t. i. to, kad viņas patiesi bija sa-
sniegušas visaugstāko kursu, bet aizmirst hipoteka-
riska kredita un hipotekarisko ķīlu zīmju turpmāko
likteni, kad viņas tika likvidētas ar 66Latvijas kapei-
kām zelta rubļa vietā. Tā tad par absolūtu drošību
še runāt, protama lieta, nenākas. Absolūto drošību
ari mēs nespēsim radīt ne budžeta kārtībā, nedz ar
zināmiem pārlabojumiem budžeta likuma tekstā, bet
varam gan to radīt tikai ar noteiktu, veselīgu valsts
saimniecisko un sevišķi valsts finansielo politiku.
Tāpēc visi tie labie un skaistie nolūki, kas finansu
ministra kungam ir, nav sasniedzami, pēc manas pār-
liecības, ar tiem priekšlikumiem, ar kuriem viņš nāk
augstā nama priekšā. Tāpēc man ir jāizsakās pret
viņa priekšlikumiem un es vēlreiz atkārtoti lūdzu no-
ņemt šodien no dienas kārtības principielo jautājumu
par hipotēku bankas dibināšanu un neizšķirties par to,
vai šī iestāde būs kā atsevišķs institūts, vai ķā no-
daļa pie zemes bankas. Balsojot,_pieņemot vai at-
raidot šo priekšlikumu, Saeima būs viena vai otra
ziņā šo principelo jautājumu izlēmusi, nenoklausoties
finansu komisijas domas šinī jautājuma._ Tapec es
lūdzu šo jautājumu noņemt no dienas kartības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Es esmu
spiests vēl taisīt pāris piezīmes pie tā, ko te teicay
Goldmana kungs. Viņš pārmeta man to, ka es va-V|
kardien izteicos, ka mēs nebalsosim par izpostīto ap-
gabalu kongresa biroja kanclejas pabalstīšanu un tei-
ca, ka kanclejas pabalstīšana jau esnt tas pats pa-
balsts izpostītiem. Ja jau nedošot kanclejai sumas
no valsts līdzekļiem, tad attiecīgi, samazināšoties iz-
postītiem tās sumas, kuras kongresa birojs savāc pri-
vātā ceļā. Tas būtu tā pareizi, ja es nebūtu piebildis
vēl ko citu, uz ko Goldmana kungs nereaģēja. Es
teicu, ka visus izpostītiem tiešām vajadzīgos kancle-
jas darbus var brīvi uzņemties zemkopībasministri-
ja. Zināms, zemkopības ministrija nedarīs tādus dar-
bus, kādus dažreiz izdara izpostīto kongresa birojs
vēlēšanu laikā, kur viņš nodarbojas kr velēšanu bi-
rojs zināmā mērā priekš vienas partijas. To zem-
kopības ministrija nedarīs, bet cik tālu iet runa par
darbiem priekš izpostītiem, tos zemkopības ministri-
jaarvien ir darījusi un darīs ari uz priekšu. Šīs su-
mas strīpošana nekādā gadījumā nav iztulkojama kā
palīdzības nenovēlēšana izpostītiem.

Attiecībā uz sportu Goldmana kungs teica, ka
sabiedrība neko nedarot. Sabiedrība priekš Parīzes
olimpiādes ir savākusi, cik atceros, vairāk par 2 mil-
joni rubļu, bet ar to vēl nepietiek, lai varētu nosūtīt
uz sacīkstēm nozīmētos sportistus. Man jāpaskaidro,
ka tās ir vienas un tās pašas sacīkstes, uz kurām vie-
na dala sportistu jaubij un otra daļa vēl brauks. Ja
Goldmana kungs būtu daudz maz interesējies par
sporta dzīvi, tad viņš to būtu zinājis. Man jāapstipri-
na tas, ko apšaubīja Goldmana kungs, ka ja mums
būs spēcīgi ļaudis, tad labums no tā būs visai valsts
dzīvei, jo „tikai veselā miesā mājo vesels gars". Tā
ir jau sen atzīta patiesība. Lai kareivju darbs būtu
ražīgs, lai mūsu valsts aizsardzība būtu pienācīgi no-
stādīta, tad tikai no šī viedokļa vien mums vajadzētu
sportu atbalstīt. Par to Goldmana kungam, kā bi-
jušamkara ministrim, gan vajadzētu būt informētam.
Tāpat Goldmana kungam,kā bijušam kara ministrim,
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vajadzēja zināt tik daudz, ka pat kaujas lauka visas
armijas piekopa sportu un ziedoja tam ļoti daudz lai-
ka. Ja viņš to tiešām nezin, tad tas ļoti jānožēlo.
Jo vairāk nesaprotama man ir Goldmana kunga uz-
stāšanās tādēļ, ka vēl vakar viņa paša frakcijas lī-
deru kungi teica, ka viņi balsos par šīm sumam, ka
ari zemnieku savienība šīs sumas pabalstīs. Ja nu
liders saka vienu, bet pēc tam nak atsevišķs depu-
tāts un saka uzreiz kaut ko citu, tad_ ta ir tada ne-
nosvērtība, kādu es nepielaižu tik liela frakcija, kāda
ir zemnieku savienība.

Kas attiecas uz finansu ministra kunga priekš-
likumiem, tad gribu teikt tikai pāris vardu pie viena
no tiem, proti, par lauksaimniecības kreditu nokārto-
šanu. Gribu tikai piezīmēt, ka lauksaimniecības lie-
tu pazinējs — man ^inām i_ari patreizējie lauksaimnie-
cības apstākli — attiecība uz to, ko finansu ministra
kungs teica, ka izvēle ir vai nu dot maz kreditu un
nedaudzām personām par tagadējiem procentiem, vai
dot kreditu par 14% resp. 20%, pie tam daudz un lie-
lam personu skaitam. Uz šo jautājumu lauku vārda
man jāsaka — tad labāki nedot ne_maz! Tāds kre-
dits, ar tik augstu procentu, par kādu te runāja mi-
nistra kungs, uz laukiem nav izlietojams, jo tas no-
ved tikai pie saimniecību ruinešanas. Mes zinām,
ka normālos apstākļos lauksaimniecības kredits ne-
drīkstēja pārsniegt 4 līdz 4%%. _ Tag_, varbūt, ie-
vērojot ārkārtējos apstākļus, varētu but runa par lie-
lāku procentu, bet nekāda zina par 14līdz 20%. Šāds
kredits no mana viedokļa un, man liekas, ari visu
lauksaimnieku viedokļa nav pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
pie XV. daļas izsmelts. Vārdu vairāk neviens ne-
vēlas? Vai referents varētu dot tūdaļ atsauksmi par
visiem iesniegtiem priekšlikumiem? _ (Referents
V. Bastjānis no vietas: „Par šīs denas sēde iesnieg-
tiem priekšlikumiem atsauksmi dot nevaru.") Par
tiem priekšlikumiem, kas iesniegti šodien, referents
atsauksmi tūdaļ dot nevar. Tā tad referenta priekš-
likumi būtu nodot budžeta komisijas caurskatīšanai
tos priekšlikumus, kuri iesniegti šīs dienas sēde. Vai
būtu kādi iebildumi pret šo referenta priekšlikumu?
Ja iebildumu nav, tad šīsdienas sēde ieniegtie priekš-
likumi tiks nodoti budžeta komisijas caurskatīšanai.
Nākamā. XVI. daļa. Dažādi fondi ministru kabi-
neta rīcībā.
(Tek. vieta § Ārkārtējie izdevumi. Suma
Nr latos.

XVI. dala.
- I Dažādi fondi ministjju^JaJaiūjeta

?—.—. -— -«cībaT ^,
456 1 Rezerves fonds neparedzamām va-

jadzībām 1.000.000.—
457 2 Sevišķs fonds 500.000.—
458 3 Fonds ārzemnieku zemju uzpirk-

šanai . 1.000.000.-
459 4 Rezerves fonds paradu un vecu

nesamaksātu rēķinu nokārtošanai 3.000.000 —
460 5 Sabiedrisko darbu fonds .... 756.000.—

Kopā par XVI. dalu 6.256.000.—)

Vai vēlētos kāds vārdu pie XVI. daļas. Vārds
Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go-,
^

dāti e tautas vietnieki! Satversmes Sapulce, ka
_/ mums visiem vēl ir labi prata, pec lielas cīņas starp

pilsoņiem un sociāldemokrātiem pieņēma agrāras
reformas likumu pilsoniskā garā, t. i. atzina privāto
īpašumu uz zemi, izlēma, ka zeme nododama dzimts
īpašumā. Sakarā ar to tika izlemts otrs princips,
ka zeme atsavināma kā privāts īpašums, _ pret atlī-
dzību. Saeima, kad mēs apspriedām atlīdzības li-
kumu, šo Satversmes Sapulces lēmumu, šo agrāro
satversmi ir revidējusi, viņa ir lauzusi agrāro sat-

versmi, ir noraidījusi pilsonisko princļpu un nolē-
musi, ka atlīdzība par atsavinātām zemēm nav mak-
sājama. Tāpat, kā toreiz, Vakareiropaar interesi
sekoja mūsu debatēm Satversmes Sapulce un gaidīja,
kā mēs izšķirsim šopamatprincipu, tāpat, man liekas,
Vakareiropas valstis raudzījās ar lielu interesi uz šo
Saeimas lēmumu, un nav ne mazāko šaubu, ka pilso-
niskai demokrātijai Vakareiropā ar šo lēmumu mes
parādījām kaut ko ļaunu. Katrā ziņā viņa ierau-
dzīja šinī apstāklī zināmu Saeimas un līdz ar to it
kā visas Latvijas nosvēršanos uz kreiso pusi lielinie-
cisma virzienā (starpsaucieni). Šo pilsonisko prin-
cipu mūsu Saeimai nav izdevies nosargāt. Atlīdzī-
bas likums ir noraidīts, uzvarējis ir toreizējais so-
ciāldemokrātiskais princips, ka privātais īpašums uz
zemi un vispārīgi privātais īpašums ir apšaubāms,—
ka vecais ieskats par privātā īpašuma neaizskara-
mību ir revidējams. (Starpsaucieni) Mums bija
toreiz no svara un ari tagad no svara pats privātā
īpašuma princips. Nav no svara, cik mēs maksājam.
' Ja mēs ari maksājam vienu kapeiku par desetinu, vai
Latvijas naudā vienu santimu par hektāru, tas nav
no svara, bet bija no svara izvest privātā īpašuma
principu līdz galam. Mūsu valsts pat nebija spiesta
taisīt kaut kādu falsifikaciju un saistīt ar privāta īpa-
šuma principa aizstāvēšanu sev rokas. Atsavinā-
šanas momentā bija laimīgi apstākļi, rnusu zeme bija
ārkārtīgi lēta, mums bija izdevība ļoti leti to pirkt—
par 7 līdz 10 latu par hektāru, t. i. par ļoti zemu
cenu. Savā laikā pie atlīdzības likuma Alberinga
kungs izrēķināja, cik būtu hektāru zemes, par kuru
jāmaksā. Ja es nemaldos, to bija apmēram 2.250.000
hektāru. Ja mēs rēķinam 7 latus par hektāru, tad
iznāk nepilns miljards Latvijas rubļu, t. i. ap 800
miljoni Latvijas rubļu. Tānav liela atlīdzības suma.
Jaunsaimniekiem zeme ir jāizpērk. Viņiem zeme nav
uzdāvāta. Pilnīgi neiedomājams ir jūsu princips, so-
ciālistu princips, ka mes viņiem zemi_par_ velti dā-
vājam. Ir pieņemts likums, ka zeme jāizpērk un jā-
maksā 10 līdz 20 latu par hektāru. Ari šie 10 lati
tomēr ir ārkārtīgi maza cena, un tomēr ar viņu ir
sen segts valsts izdevums, kas ir vajadzīgs prieks
zemes atsavināšanas no bijušiem muižniekiem. Ze-
me, kuru iegūst rnusu jaunsaimnieki, ir lēta, nedau-
dzos gados zeme sasniegs pirmskara vērtību ap 150
zelta rubļu par ha, kas iztaisa, ja mes salīdzinātu ta-
gadējo izpirkšanas maksu ar šo cenu, kāda bus ari
pēc dažiem gadiem zemi pārdodot, tad ta bus 37 '*
reizes lielāka nekā izpirkšanas cena. Citiem vār-
diem, ja jaunsaimneki samaksas 10 latu par ha, tad
viņi pēc 10 gadiem saņems 375 latu, t. i.zeme bus
371/, reizes vērtīgāka. Tā tad nekāds pārdarījums
mūsu jaunsaimniekiem ar šo izpirkšanas likumu nav
izdarīts. Tālāk es vēl konstatēju to, ka princiju lau-
šana tagad, kad Latvija ir nostiprinājusies, kad re-
volūcijas vētras ir norimušas un kad mes ievirzām
savu dzīvi normālās sliedēs, — šī principa laušana
nebij vajadzīga. Un tomēr Saeimas 38% sociālde-
mokrāti iespēja izvest to, ko Satversmes Sapulces
laikā tie paši 38% izvest nevarēja. Tas ir izskaid-
rojams ar to, ka šoreiz radās grupa pilsoņu — de-
mokrātiskais centrs un minoritātes, _—_ kas gāja
līdz šiem kresiem uzskatiem un tada kārta no pilso-
ņiem pieņemtais princips tika lauzts. Dīvaina kārta
šo lietu pabalstīja bijušo mazinieku aicinātie priekš-
stāvji — vācieši; viņi nepiedalījās balsošana, bet iz-
gāja ārā. Citiem vārdiem, viņi it kā piekrita šai at-
līdzības nemaksāšanai un deva sociāldemokrātiem
iespēju izvest savu principu. (Sauciens: „Ta ne-
bij īstā patiesība!") Varētu sacīt, javācieši paši ne-
balsoja par atlīdzību, ja viņipar to neinteresējas, tad
pilsoņi mūsu Saeimā, pat rnusu valsts ir it ka attais-
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nota, jo mēs varam teikt:_ „Viņi negrib atlīdzību, vi-
ņiem tā nav vajadzīga, mes varam ari nemaksāt! la
izliekas. Bet izrādās, ka ļoti bieži ari no kreisas pu-
ses tiek paskaidrots un pastrīpots, —ka ir starprnusu
pilsoņiem vēl tādi, kas netic Latvijas valstij. Ir vel
ļaudis., kas, kā teic, grūž spieķus Latvias valsts rite-
ņos, lai viņi neietu, un ir, varbūt, ari deputāti, kuri
rīkojas pēc principa: jo sliktāk, jo labāk! Varbūt,
radīsies kādi starptautiski sarežģījumi; varbūt nāks
tā pazaudētā baronu paradize atpakaļ un būs iespē-
jams, ja ne visas muižas dabūt atpakaļ, tad tomēr
kaut ko no tā, kas reiz ir pazaudēts. Visas cerības
ir veltas, nekas atpakaļ negriezīsies. Tomēr es
gribu sacīt, ja ari pieņem, ka viss ir labi, tomēr mums,
pārliecinātiem Latvijas pilsoņiem — latviešiem, nav
jāskatās uz to, kā vācieši balso, bet jādara viss, lai
mēs mūsu valsts pastāvēšanu nodrošinātu un nostip-
rinātu, mums jābūt atbildīgiem Vakareiropas priekša.
Tāpēc mēs nevaram piekrist atlīdzības nemaksāša-
nai, lai ari vācu priekšstāvji atlīdzību nebūtu gribē-
juši. Mums liekas, ka ir ļoti greizs bijis Saeimas
vairākuma lēmums, kas atlīdzību noraidīja. _(P. Kal-
niņš no vietas: „Tas greizums bija otra puse!") Ma-
zākums padodas vairākumam. Mēs neko nevaram
darīt. Viss noticis likumīgi un mēs ciešam klusu.
Ierosināt no jauna šo jautājumu un iesniegt kādu
likumprojektu, es domāju, neviena pilsoniska partija
negribēs, izņemot, varbūt, vācu deputātus. Ar to
mēs esam padevušies majoritātei. Bet tagadnak ļoti
negaidīts jautājums uz dienas kartības. Izradās, ka
atlīdzība, kaut gan pret pilsoņu gribu noraidīta, tagad
no jauna paceļas visā spožuma. Mūsu tagadēja val-
dība un budžeta komisija izvedusi ārkārtējo izdevu-
mu 16. daļā I. vietā, pantā 3, 1.000.000 latu ārzem-
nieku muižu uzpirkšanai. Šoposteni varuzskatīt tikai
kā atlīdzības maksāšanu, pie kam ne rnusu pilsoņiem,
bet ārzemniekiem, bijušiem muižniekiem — tagadē-
jiem ārzemju pavalstniekiem. Šo savādo budžeta
posteni citādi nevar izskaidrot, kā ar _pilnīgi valsti-
skiem nolūkiem: ari mūsu kreisais spārns, tagadēja
koalīcija, lielās rūpes, ko teiks ārzemnieki, ka viņi
skatīsies, teiksim, uz mūsu iepriekšējo lieliniecisko
lēmumu. Viņiem ir rūpes par mūsu valsts stāvokli
Vakareiropas priekšā, un tāpēc grib kaut ko labot,
un grib, acīm redzot, rādīt, ka mēs tādi lielinieki ne-
maz neesam un tāpēc viņiem samaksāsim. Man lie-
kas, tāds solis ir nepareizs. Ja mēs esam tautas viet-
nieki, neatkarības republikas tautas vietnieki, ja mes
ko darām savā likumdošanas iestādē, tad mums jā-
atbild ne tikai par saviem darbiem, bet, tā sakot, ari
par saviem nedarbiem. Ja mēs atlīdzību nemaksā-
jam, tad netaisīsim nekādus izņēmumus un nemaksā-
sim nevienam. Mums ir draudzes, evaņģeliski-lute-
raniskās draudzes, kurām bija samērā lieli īpašumi,
rentes mājas u. t. t. Mums ir vesela rinda muižu
īpašnieku-latviešu, kuri, tāpat_ kā zemnieku- mājas,
šis muižas ir ar sviedriem ieguvuši dzimta īpašuma;
mums ir vesela rinda vāciešu, Latvijas pavalstnie-
ku, — visiem tiem mēs nemaksājam, ārzemniekiem
turpretim mēs gribam maksāt. Man liekas, ka šāda
jautājuma atrisināšana, vai viņa pacelšana nojauna,
nav pielaižama.» Apskatīsim, kādi tad ir šie ārzem-
nieki. Tie ir; 2—3 Itālijas un Somijas pavalstnieki,
tad ir vairāki Polijas pavalstnieki, Krievijas ļoti maz,
bet lielais vairums ir mūsu bijušo baronu — Vācijas
pavalstnieki. Tie ir mūsu vadošie baroni: Mantetfffe-
ļi un slavenais Silvio Broderichs, kura uzdevums bij
izvest šeit kolonizācijas politiku, kuru viņš_ iesaka,
kā zināms, pēc 1905. gada. Šie kungi velējas no-
slaucīt ne tikai Latvijas tautu, bet _visu Latviju kā
tādu un tiem nu mēs gribam maksāt atlīdzību. Ka
zināms, visi šie kungi, lielākā daļa no viņiem pieņē-

ma pavalstniecību kara laika un ariLatvijas laika un
tie nu tagad ir tie draugi, kuriem mes gribam maksāt
atlīdzību. Savā laikā Satversmes Sapulce un ari nu-
pat notikušās debatēs taisni kreisie sociāldemokrāti
bija vienmēr uzstādījuši ka ļoti svarīgu motivu pret
atlīdzību to apstākli, ka mes taču dodam līdzekļus,
kaut ari nepilnu miljardu, vāciešiem, ar ko viņi ap-
bruņošot atkal savas bandas, kā Bermondta bandu
un vedīšot karu pret Latviju. Teica, ka butu vislie-
lākais noziegums, ja mēs maksātu atlīdzību. Kas ta-
gad iznāk, kungi? Vai barons Firksa kungs, kurš te
sēd, un visi citi baroni un muižnieki, kas padevušies
tomēr jaunai iekārtai, vai tie mums ir lielāki ie-
naidnieki nekā tie kungi, Manteuffeļi un Broderichi, *
kas tagad sēd, teiksim, Berline un tiešam, varbut,_es
gribētu sacīt, rok minas apakša Latvijai, lai varētu
pie izdevības to uzspridzināt? Kurš tad ir kaitīgāks
mūsu valstij un bīstamāks? Bez šaubām, jāsaka, ka
kaitīgāki, un bīstamāki ir tie, kuri dzīvo Berlinē.
(Starpsauciens pa kreisi.) Saprotams, tas ir bubulis.
Mes taču pieņēmām savā laikā, ka muižnieku poli-
tiskā un ekonomiskā vara ir sagrauta ar Latvijas tap-
šanu un agrāro reformu. Nodarboties ar tādiem bu-
buļiem pilsoņiem nav vajadzīgs, un ar šiem bubuļiem
pilsoņus nevar baidīt, kā to sociāldemokrātu kungi
toreiz gribēja. Tādēļ šis motivs nekrīt svarā. Gal-
venais motivs pret atlīdzību, ko es gribētu uzsvērt,
ir tas, ka mēs nevaram un nedrīkstam pielaist pat-
stāvīgā neatkarīgā republikā, kāda ir Latvija — pa-
skatāties, kungi, uz plāksni, kas piestiprināta tur ar
izrakstu no mūsu satversmes likuma — mēs neva- .
ram pielaist divējādu likumdošanu: vienu likumdo-
šanu veciem baronu vergiem -— latviešiem un lat-
viešu draudzēm un ari tiem vāciešiem, Latvijas pa-
valstniekiem, tiem mēs negribam ne grasi maksāt,
gribam to iznīcināt, gribam novest katastrofiskā stā-
voklī baznīcas un draudzes; otru likumdošanu — vā-
cu ārzemes baroniem, kas Latviju neatzīst un dara
visu, lai Latvija nevarētu nostiprināties, kuri ir ga-
tavi katru acumirkli iztirgot Latviju vai nu vāciem
vai krieviem. Priekš tiem mums ir citi likumi — tiem
vajaga maksāt! Domāju, ka no pastāvīgas valsts
valststiesību viedokļa tāda likumdošana vispārīgi nav
pielaižama. Divējādas likumdošanas patstāvīgā ne-
atkarīgā valstī pēc manām domām nevar būt. Bet
es neesmu jurists, — juristi to labāk zinās. Es, kā
Latvijas pilsonis, kas jūt sevī pilnīgi brīvu un pašap-
zinīgu, domāju, ka to nevar pielaist, tādēļ ka tas mani
apkauno (Veckalna starpsauciens: „Cik kaunīgs!")
un apkauno ari manu patstāvīgo valsti, ja mēs likum-
došanas iestādē pielaižam tādu verdzisku laipošanu.
Pielabinādamās nedaudzām ārzemju valstīm, patie-
sību sakot atsevišķiem pavalstniekiem, mēs izdodam
priekš viņiem likumus. Man liekas, ka ar tādu laipo-
šanu nekur tāļu nevar tikt. Vakareiropas politiķi,
bez šaubām, redz ne tikai to, ko gribam dot atse-
višķām muižnieku kategorijām, bet redz ari mūsu
vispārējo noskaņu Saeimā. Ar to neko nevar panākt.
Agrāk mūs apvainoja par to, ka mēs asam vergu
tauta, kas 700 gadus smakusi verdzībā, brīžam zau-
dējusi pat cilvēcisko cieņu, laizījusi stērbeles, locījusi
muguras. Mūsu brīvības iekarošanas laikos pat bija
izteiciens, ka latvietis, kad ieraugot barona skurste-
ni, tad nometoties ceļos. Tagad jūs gribiet piespiest
brīvā valstī brīvos latviešus locīt ceļus Berlīnes skur-
steņu priekšā, tāpēc ka tur sēd Manteuffeļi un Bro-
derichi. Tas ir solis, kādu jūs nevariet prasīt ne no
viena pilsoņa, kādu jūs variet prasīt tikai no verga,
kas brīvību vēl nav saodis. (Balsis pa kreisi: „Ne-
vajaga muldēt!") Tāpēc manas domas ir tādas, ka
ārzemniekiem vien atlīdzību nevajaga maksāt. Ja
gribam runāt par valsts starptautisko politisko un
ekonomisko stāvokli — mēs varam revidēt likumu
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' visa plašuma, ja atzīstam šo kļūdu, bet šo kardinālo
kļūdu nevaram izlabot ar kaut kādiem ielāpiem. To
kailumu, kuru esam parādījuši, nevaram apsegt ar
kaut kādu vīģes lapu. Nav ari jādanco pēc sociāl-
demokrātu stabules_ tiem pilsoņiem, kuri Satversmes
Sapulce tomēr varēja parādīt savu pilsonisko domu
un to_ izvest. Šīdancošana neveicina Latvijas no-
dibināšanu. Tādēļ zemnieku savienības frakcijas
vārdā es lieku priekšā to 1 miljonu latu, ko budžeta
komisija ir iedējusi kā dzeguzes olu mūsu budžetā,
nostrīpot. Vēl ir viens ļoti svarīgs motivs tam, ka
šismiljons nostrīpojams. Mēs, sevišķi kreisais spārns,
esam ārkārtīgi jūtelīgi pret likumu. Mēs visi visur
un vienmēr gribam rīkoties vienīgi uz likuma pama-
ta, sevišķi lietās, kas attiecas uz budžetu. Tur par
katru rubli, kas izdots ārpus budžeta noteikumiem,
var sagaidīt valsts kontroles iebildumus un pat vai-
nīgo nodošanu tiesai. Tagad ievests vesels miljons
latu, mūsu budžetā bez likuma. Es gribētu jautāt,
kur ir tāds likums, kas paredz ārzemniekiem atlī-
dzību. Līdzekļus prasa ārzemnieku muižu pirkša-
nai, bet sakāt, uz kāda pamata, ar kādu tiesību val-
dība ir iesniegusi budžeta komisijā tādu priekšlikumu
un ar kādu tiesību budžeta komisija ir ievedusi šo
lielo sumu budžetā. Tādu likumu mēs varam meklēt,
cik gribam, bet nekur neatradīsim, sevišķi vēl tādu
likumu par atlīdzību baroniem-ārzemniekiem. Kun-
gi, savā laikā, kad bija pilsoniskā valdība, tad jūs bie-
ži runājāt par mājas kārtību — ka valdība daudz
svarīgas lietas izvedot mājas kārtībā. Tagad es
gribu pastrīpot to, ka šeit mēs redzam vienu no vis-
spilgtākiem mājas kārtības piemēriem. Nupat, pie-
mēram, jau uz ātru roku likvidējām skolu departa-
mentu, likvidējām lauksaimniecības departamentu,
neprasīdami, vai tam dibināts pamats. Tagad uz
ātru roku mēs pieņemam 1 miljonu latu atlīdzībai ār-
zemniekiem-muižniekiem. Man liekas, tik principie-
lā lietā, par kuru esam strīdējušies sākot no_ 1919_.
gada, ?— par vai pret atlīdzību, — tik principielā lieta
katrā ziņā vajadzētu atsevišķa likumprojekta un to
vajadzētu pamatīgi izdebatēt. Nevar pieņemt bu-
džetā komisija tik svarīgus lēmumus, kā to viņa ta-
gad darījusi, apzinoties, ka tagadējai koalīcijai ir vai-
rākums, — viņa tik principielu lieta ir izlēmusi vien-
kārši pārbalsošanas kārtībā. Jau savā laikā presē
bija lasāms, ka valdība solījusi ārzemniekiem, ka šis
1 miljons latu tiks izvests, ka atlīdzība vai mazākais,
ka avans uz atlīdzības rēķina būs. Man liekas, šeit
ir konstatējama pilnīga mājas kārtība, un, bez šau-
bām, mūsu tagadēja valdība ir pārkāpusi savas kom-
petences. Ja tagad koalicijas partijasbalsos par šo,
tad tā ari ir pilnīga mājas kārtība. Mēs esam solīju-
ši un nu mēģināsim maksāt atlīd_zību ārzemniekiem,
tapēc ka mums tās balsis ir rokā. Viens no sociāl-
demokrātu kungiem vispārējās budžeta debates aiz-
rādīja, ka, starp citu, ari zemnieku savienībaesot gri-
bējusi maksāt un sevišķi ārzemniekiem, tāpēc ka ne-
maksāšanatraucētu mūsu starptautisko stāvokli Bez
šaubām, zemnieku savienība ir gribējusi maksāt un
gribējusi maksāt tikai aiz pilsoniskā principa ka vi-
siem saviem' pavalstniekiem, tā ari ārzemniekiem.
Man liekas, ka mēs demokrātiskā un brīvā Latvijā,
nedrīkstam ārzemniekiem dot vairāk tiesību un pri-
vilē ģiju nekā mūsu pašu pilsoņiem. Tādēļ zemnieku
savienības frakcijas vārdā lieku priekšā strīpot pare-
dzēto 1 miljonu latu ārzemnieku muižu pirkšanai.
Man jāaizrāda, ka manam priekšlikumam nav otras
puses, kā tas parasti ir, kur ņemami līdzekļi jeb ko
darīt ar līdzekļiem, kas paliek pāri. To es neiesnie-
dzu, jo man liekas, ka tas miljons latu mums vienmēr
noderēs ražīgu izdevumu nokārtošanai, dzīves atjau-
nošanai, — par piemēru, nopostīto saimniecību at-
jaunošanai; nupat, mēs zinām, iesniegts projekts par

Lubānas ezera nosusināšanu, kur tāpat miljoni vaja-
dzīgi. Un miljons latu tam var noderēt. Bez tam
var sacīt, ka mums ir finansu ministrs, kā mūsu frak-
cija to daudzkārt konstatējusi, kas ved nevis valsts
saimniecisku politiku, bet kas ved valsts kases poli-
tiku. Ja nebūs finansu ministrim nekur citur to nau-
du kur likt, lai liek savā naudas krājumā lādītē —
valsts kasē. Lai glabājās, kamēr nāks citāds mi-
nistrs, kas atzīs un nežēlos naudas valsts ražīgiem
izdevumiem. Par to, kur liksim miljonu latu, nav
jārūpējas. Tādēļ pie balsošanas lūdzu strīpot šo mil-
jonu latu. kas nevajadzīgā un nelikumīgā kārtā ie-
vests budžetā ārzemnieku zemju izpirkšanai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti __X*
cienītie deputātu kungi! Pie XVI. daļas ir iesniegts
no manis priekšlikums par ministru kabineta rīcībā
esošā rezerves fonda sumu palielināšanu.' Šis
priekšlikums ir motivējams ar to, ka valsts ārkārtējās
vajadzības tagadējā valsts stiprināšanas laikmetā,
kas vēl galīgi nav nobeidzies, ir ārkārtīgi lielas. To
apmierināšanai ir vajadzīgas lielas sumas un kā
prakse rāda, bieži vien rodas pavisam neparedzētas
vajadzības, ķā piemēram šo pavasari Lubānas plūdu
briesmas, lopbarības trūkums un citas tamlīdzīgas
vajadzības. Nevienai šādai vai līdzīgai ārkārtējai
vajadzībai mēs budžetā neko lieku neatradīsim, jo
tagadējais valsts budžets, mazākais tāds, kāds viņš
tagad ir, kad ir izdarīti tik lieli strīpojumi, ir tāds, ka
nekur nekā lieka pat pie labākās gribas neviens ne-
atradīs un ir nostrīpotas pat tādas lietas, kuras ne-
varēja strīpot. Kā piemēru juevedīšu tos pašus
strīpojumus politiskās apsardzes aģentūras vajadzī-
bām pie iekšlietu ministrijas. Es domāju, ka iekš-
lietu ministrija, varbūt ari iztiks ar atvēlētām sumām,
bet var tomēr rasties ari tādi apstākļi, ka ar tām ne-
varēs iztikt un lai varētu ari šīs vajadzības, kurām
strīpojumi ir izdarīti pārmērīgi lieli, apmierināt, it
sevišķi tās vajadzības, kuras rodas plūdu briesmu
gadījumos, lopbarības trūkumu gadījumos u. t. t, lai
visas šīs vajadzības varētu segt, tad ari es iesnie-
dzu priekšlikumu rezerves fondu pavairot par300.000
latiem. Es saprotams, neceru, ka par šo priekšliku-
mu balsos tagadējā valdības opozicija, 1_1ira pasaka
pie viena kredita, pie viena budžeta, — kā tas bij pie
iekšlietu ministrijas budžeta, — mēs nevaram par šo
budžetu balsot tāpēc, ka mums nav zināma persona,
kas šo budžetu izlietos; pie otra resora nāk un pa-
saka — mēs nevaram balsot par šobudžetu tāpēc, ka
vadītājs gan ir ļoti labs, — kā tas bij _pie izglītības
ministrijas, kur viens no runātājiem tā pateica, —
bet tomēr mēs par to balsot nevaram. Atliek tāds
slēdziens, ka var balsot par tādiem kreditiem, kuri ir
nodoti slikta ministra rīcībā un to mēs ari faktiski
redzam, ka tādos gadījumos jūs tiešām viņus atbal-
stāt. Es te pieminēšu tikai bijušo finansu ministri
Pungas kungu, kurš ir tik labi sapratis valsts intere-
ses un nav vedis „taupības apustuļa" politiku, kā te
izteicās, (starpsauciens) bet kurš ir rīkojies ar «pla-
šu roku", uz linu monopola nodarījis zaudējumus vai-
rāk kā 200 miljonu rubļu apmērā un uz spirta mono-
pola vēl vairāk. Tāda valdība jums patīk" ,bet tādu
valdību mēs jums nevaram dot, tāpēc ari es uz jūsu
atbalstu šeit neceru, bet es domāju, ka augsta nama
vairākums priekš šīs sumas radīsies un to ari pie-
ņems. (Starpsauciens.) Kas attiecas uz jūsu starp-
saucieniem, tad prakse tiešām rāda, ka Rudevics ta-
gad balso par valstiskākiem priekšlikumiem neka
mūsu labais spārns. Tas varbūt vienam otram ir ļoti
nepatīkami, bet objektīvi pie jautājuma pieejot tas
jākonstatē. Beidzot, kas attiecas uz priekšlikumu.
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kuru iesniedza Celmiņa kungs un te daudz runāja par
ārzemnieku zemju uzpirkšanas sumu strīpošanu, tad
vispirms man jāpiezīmē, ka visa viņa runa bij viens
vienīgs pārpratums, jo jau divreiz no šī augstā ka-
tedra un budžeta komisijā ir pastrīpots, ka šī suma
nav ievesta budžetā kā atlīdzības suma, bet gan ār-
zemniekiem piederošo zemju uzpirkšanai. To taču
vajadzēja Celmiņa kungam zināt, ka pastāv likums,
ka katram ārzemniekam, kuram kāda zeme uz lau-
kiem pieder, 3 gadu laikā tā jālikvidē. Vai jūs labāk
gribiet, lai šo zemi uzpērk kāds gadījuma pircējs, ne-
kā viņu uzpērk valsts un nodod valsts zemes fondā,
kur to sadalīs bezzemniekiem un sīkzemniekiem. Pēc
manām domām pareizāki ir, ja viņu uzpērk valsts un
sadala, nekā ja viņu paņem gadījuma pircējs. Tā,
kā ārzemniekiem pieder uz laukiem loti daudz ne-
kustamu īpašumu, tad, kā jau teikts, šī runā kā tāda
bija nevietā. Ja mēs tomēr pieņemam, ka tāda ideja
par atlīdzību ārzemniekiem šinī sumā ir bijusi, tad
palūkosimies, cik pamatoti ir tie motivi, kuri te tika
pievesti pret šo ideju un kā tie jāsaprot. Vispirms
tika konstatēts, ka zemnieku savienība arvien stā-
vējusi par to. ka ārzemniekiem atlīdzība nokārtojama
uz mata tāpat, kā iekšzemē. Es atļaušos izteikt sa-
vas šaubas par to un motivēšu to. Vispirms, agrā-
rās reformas likuma I. daļas 25. pantā, kur iet runa
par atlīdzību, ir teikts: ..līdz pēdējā", tas ir .,līdz at-
sevišķa likuma izdošanai par atlīdzības jautājuma no-
kārtošanu, minētās attiecības par atlīdzību sevišķi
nepieciešamos gadījumos nokārtojamas valsts pār-
valdes kārtībā". Tas, varbūt izliekas neskaidrs, bet
ja painteresēsimies par tām apspriedēm, kuras no-
tikušas tanī laikā, kad pieņēma agrarlikuma pinuo da-
ļu, tad varēsim konstatēt, ka taisni zemnieku sa-
vienība ir bijusi tā, kura šo panta daļu pēc būtības
ierosināja un pie tam ar nolūku lai varētu galvenā
kārtā priekš ārzemniekiem darīt izņēmumu, lai viņi
neceltu ierunas pret mūsu agrāro reformu kā tādu.
(Sauciens no vietas.) To ir domāts izvest. Uz 25.
panta pamata par vienlīdzību šai gadījumā tak neva-
rēja būt runa, jo kāda būs vispārējā atlīdzība, to tak
valdība nevarēja zināt. Ja nu tomēr jūs vēl šo pie-
rādījumu apstrīdat, tad es atļaušos jums pievest vēl
tālākus motivus, kurus jūs nekādi nevarēsat apstrī-
dēt. Jau to valdību laikā — es pašlaik nevaru pa-
teikt, kuru — kad zemnieku savienība bija priekšga-
lā, tas bija Meierovics, kas sasauca vairākas apsprie-
des, jamani atmiņa neviļ, šinīs pašās telpās — to var
apliecināt tie kungi, kas tur ņēma dalību, piemēram,
Nonāca kungs, — tur uzsvēra, ka mums jāmaksā ār-
zemniekiem, neatkarīgi no tā, cik mēs maksājam sa-
viem pilsoņiem. Ari agrarkomisija, kur atlīdzības
projekts tika apspriests tanī variantā, kuru izstrādāja
zemnieku savienība, ir attiecīga piezīme, kura" uzsver
un min vārdā atlīdzību ārzemniekiem un to izcilus
kārtā nodod ministru kabineta rīcībā. Tā tad pēc bū-
tības te nav nekā tāda, par ko zemnieku savienība
nav stāvējusi agrāk, bet viņa tagad savu domu parei-
zi, vai nepareizi, par to runāsim citā reizē, pieraksta
citiem. Bet ja mēs par to lietu runājam vēl tālāk, tad
katrā ziņā būtu vēl jāuzstājas pret to pavisam nepa-
reizo apgalvojumu, ka atlīdzību maksās Broderi-
cham un citiem Latvijas tautas nodevējiem. Tas nav
iespējams uz agrārās reformas likuma 21. panta pa-
mata, kur ir uzskaitīti visi tie, kuriem atlīdzību
nevar maksāt un tur ir uzskaitītas ari tās muižnieku
kategorijas, pie kurām pieder Broderichs un tam lī-
dzīgi. Tāpat nevar maksāt tiem,kas pavalstniecību
ieguvuši nelikumīgā kārtā; tas jau ir starptautisks
princips, ka uz tiem, kas pavalstniecību nav ieguvuši
likumīgā kārtā, ari nevar attiecināt ārzemju valstu
aizstāvniecību. Ja varētu būt runa par kādu izcilus
stāvokli ārzemniekiem, tad tikai priekš tiem, kas tā-

di bijuši jau pirms Latvijas va'«ta rašanās. Tā tad
visi šie, it kā nopietnie, opozicijas iebildumi faktiski
atkrīt. Tad vēl te tika piezīmēts, ka varētu jau ar
šīm sumām, kuras, ja tās nostrīpotu, it kā ietaupītos
un varētu samaksāt kara zaudējumu atlīdzības vai
citu ko. Tas zināms ir tikai tukši vārdi, jo ar 1 mil-
jonu latu nekādu kara zaudējumu atlīdzību nevar sa-
maksāt. Ar to gan var radīt kādas atsevišķas privi-
leģētas šķiras: vieniem samaksātu, otriem nē. To
mēs ari nevaram atbalstīt. Tāpēc bez lielākām su-
mām par atlīdzību mēs runāt nevaram.

Beidzot vēl es gribētu teikt dažus vārdus pie
Dzeņa kunga priekšlikuma, jo tas faktiski saistās ar
šo daļu, kaut gan viņš to ienesa pie XV. daļas, t. i. i
par priekšlikumu — izdalīt no zemes bankas kredī-
tiem pusotra miljona latu bezzemnieku un sīkzemnie-
ku apgādāšanai ar atpirktu zemi. Man liekas, ka tie-
šam šī ideja ir nepareiza un šo vienu miljonu latu,
kurš te tā duras acīs un liekas tik nepatīkams, lai
sasniegtu savus politiskos mērķus, šo sumu ari varē-
tu tīri labi pievienot Dzeņa kunga priekšā liktai su-
mai. Tāds priekšlikums būtu pavisam vietā.

Vēl pašās beigās es gribētu teikt par ārzemnie-
ku zemju jautājumu, kurš te atkārtoti tiek cilāts, ka
ir slikti, ja principu_— jo sliktāk, jolabāk — attiecina
uz iekšzemes apstākļiem, bet jakāda nopietna poli-
tiska partija kura grib sevi uzskatīt par patriotisku i
un valstisku partiju, ja viņa šo principu — jo sliktāk,
jo labāk — grib attiecināt ari uz ārieni, tad tas pēc
manām domām nav patriotiski un no tā tiešām vaja-
dzētu reiz atteikties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*): /' .

Deputātu kungi! Varu tikai piekrist Celmiņa kunga/
priekšlikumam — strīpot ārzemnieku muižu uzpirka
šanai paredzētos 1 miljonu latu. Paredzētā suma ir
tik smieklīgi maza, ka viņa diez' vai pietiks tikai
itāliešu īpašuma atlīdzināšanai. Ja Arveds Kalniņa
kungs domā, ka ar 1 miljonu var nopirkt Vakarei-
ropas sabiedrisko domu par agrareformu, tad man
tas jāapšauba, ja civilizētās pasaules tiesisko sajūtu
tik lēti novērtē. Man jāvēršaspret dažiem Celmiņa
kunga uzbrukumiem. Celmiņa kungs pārmet vācu
frakcijai, ka atlīdzības jautājumā tā stāvējusi uz re-
dzes punkta — „jo sliktāk, jo labāk". Tas ir nepa-
matots apgalvojums, jo vācu frakcijas stāvoklis jums
pietiekoši labi "zināms no deklarācijas, kuru tā cēla
šeit priekšā pirms zāles atstāšanas. Ja nu Celmiņa
kungs še atkal pūlas aizstāvēt no zemnieku savienī-
bas ienestā atlīdzības projekta taisnīgumu, tad pēc
finansu ministra paskaidrojumiem viņš to gan la-
bāk varēja nedarīt. Finansu ministrs mums atklāti
paskaidroja, ka maksāšanas līdzeklis, kas bija pa-
redzēts mums, muižu īpašniekiem, un specieli priekš
mums izgatavots, proti, zemes bankas ķīlu zīmes, ir
mazvērtīgs. Vai nu tā nav sevišķa parādība, ja līdz

. tam laikam, kamēr runa gāja par atlīdzības projektu
un kamēr bija izredzes iesmērēt mums, muižu īpaš-
niekiem, līdz šim no valsts l/- miljardu Latvijas
rubļu apmērā izlaistās valsts zemes bankas ķīlu zī-
mes, neviens neinteresējās, vai šiem papīriem ir ari
kāda vērtība vai nav. Bet nu uz reiz, proti, tūliņ
pēc jebkādas atlīdzības noraidīšanas, tā tad pēc šo
papīru nodomātās noplūdināšanas vietas izzušanas,
mostas interese priekš tiem un finansu ministra
kungs liek mums priekšā veselu rindu rīcības veidu,
lai šiempapīriem piedotu zināmu kursu. Finansu mi-
nistrs domā, ka šiem papīriem izdošoties piedot var-
būt 50% kursa vērtības; man tas izliekas pārāk op-
timistiski un šo manu uzskatu ir jau atzinuši un pie-

*) Runātāja atreferējums.
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rādījuši daži citi runātāji. Vai nu jūs, Celmiņa kungs,
varat tagad vēl, pēc finansu ministra paskaidroju-
miem, uzturēt savu atlīdzības projekta taisnīgumu?!
Es gribu, lai priekš muižu īpašniekiem sagatavotā
maksāšanas līdzekļa novērtējums, ko mēs dzirdē-

' jām no finansu ministra kunga mutes, tiktu reizi par
visām reizēm konstatēts, lai darītu galu runām par
nodomāto taisnīgo atlīdzību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
u F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie; tautas vietnieki! Ir mums_ divi lietas, par kuram

V zemnieku savienības runātāji uzstājas ar lielu tem-
/ . peramentu. Tās ir lietas, kad iet runa par atlīdzību

' muižniekiem un otrkārt, kad iet runa par pabalstu
izsniegšanu dažādām zemkopju organizācijām, kuru
priekšgalā atrodas zemnieku savienības partijai tuvu
stāvošas personas. Šīs lietas ir atsevišķas, viena
tad, kad jāmaksā muižniekiem nauda, otra tad, kad
no Latvijas valsts kases jāsaņem nauda zemnieku
savienības nolūkiem. Tad uztraukums rod&$ jo liels,
tad iedegas temperaments un dažs labs no šiem pe-
lēkiem zemnieku savienības runātajiem paliek dzī-
vāks, straujāks un satricina šo augsto namu. _ Bet,
mani kungi, var runāt ar temperamentu, ja cilvēks ir
konsekvents, bet tādu konsekvenci, kādu izradīja šo-
dien Celmiņa kungs, man jāsaka, var dabūt gatavu
tikai cirkus klauns. Kungi, visiem mums atmiņa tas
motivs, ar kādu augstam namam resp. Satversmes
Sapulcei Ulmaņa kunga valdība iesniedza agrāras
reformas projektu. Šinī Celmiņa kunga parakstīta
projekta motivācijā melns uz baltu bija drukāts — es
varētu nolasīt jums burtiski šo motivāciju, tikai par
nožēlošanuman šī projekta nav līdz — ka agrāras re-
formas projekts, kuru ir izstrādājusi valdība, nepie-
ciešami pieņemt, ka, no Dieva puses, nav iespējams
atsavināt muižniekiem visu zemi, ka viņiem jāatstāj
vismaz 300 pūrvietas un ja šīs pūrvietas neatstā-
šot, tad nenākšot Latvijas de jure atzīšana
un Latvija satricināšot _ savu starptautisko
stāvokli pasaules priekšā. Te pie agrāras
reformas pirmpamata, pie atsavināšanas jau-
tājuma zemnieku "savienība un viņas toreizējais
zemkopības ministrs Celmiņa kungs nevieta baidīja
Latvijas tautu, Latvijas demokrātiju ar ārzemēm.
Paldies Dievam, Latvijas Satversmes Sapulcei bij
pietiekoši daudz drosmes neklausīties uz šiem fanta-
stiskiem un nepareiziem argumentiem._ Ta atraidīja
projektu, izstrādāja jaunu un atsavināja muižnieku
īpašumus. Tā bij lieta, Celmiņa kungs, kur Jus ne-
vietā baidījāt Latvijas tautu ar ārzemēm, ar sabie-
drības un pasaules uzskatiem. Talak, mani kungi.
Es nevaru uzskaitīt visus tos daudzos gadījumus,kad
augsti godātam Celmiņa kungam ir bijis ļauzstajas
un no šī katedra jāpievedrnusu agrarlietas ārzemnie-
ku uzskati. Es pievedīšu otru gadījumu, ta ir tā ne-
laimīgā interpelacijā, kuru tie nelaimīgie latgalieši,
atvainojiet par izteicienu,bija iesnieguši Satversmes
Sapulcei agrārā jautājuma un kuras deļ 1921. gada
maija beigās krita nelaimīgais

^
Ulmaņa kunga kabi-

nets, kur Celmiņa kungs uzstājas ka karsts aizsta
vis Ulmaņa kabinetam, un proti, viņa runas raksturī-
gākais moments ir sekošais: „Ārvalstu pavalstnieku
lietas, pēc valdības ieskata, ir tomēr ņemamas vairāk
nopietni, nekā savu pavalstnieku lietas un šo muižu
lietām valdība piešķir zināmu politisku nozīmi. Šīs
muižas jautājumā, tāpat_ kā citu muižu jautājumos,
valdība, starp citu, saņēmusi ļoti daudz; protestu no
ārvalstīm un pielikusi daudz pūļu, lai draudzīgas, val-
stis, kurām mūsu agraraislikums i_zliekas_ par daudz
radikāls, pie viņa pieradinātu un peciespejasapmie-
rinātu. Esmu pārliecināts, ka drīzākā _vai velaka lai-
kā par šo jautājumu nāksies runāt rnusu ārlietu mi-
nistra kungam. Pie draudzīgām valstīm pieder ari
Polija, un mums neizbēgami vajadzīga Baltijas valstu

savienība, neizslēdzot ari Poliju. Tādēļ, kad Polijas
sūtniecība Latvijā lūdza Višķu muižu atstāt viņas
agrākam īpašniekam, pēc valdības ieskatiem radās
vajadzība jautājumurevidēt." (A. Veckalns no vie-
tas: „Vai to ir Celmiņš teicis?") To ir teicis Cel-
miņa kungs un tā viņš bija sācis uzstāties pret savu
no Satversmes Sapulces pieņemto agrārās reformas
likumu. Viņš bija sācis apturēt muižu dalīšanu ne ti-
kai attiecībā uz poļu muižām Latgale, bet bija sācis
dot atpakaļ tās poļu muižas, kuras piekrita atsavi-
nāšanai uz agrārās reformas likuma pamata. Tā-
pēc, mani kungi, ekivokus, ko šodien no šī katedra
taisīja Celmiņa kungs, varētu atzīmēt tā, kā to es
jau savas runas sākumā par Celmiņa kungu izteicos,
ir nepieciešami tālāk aizrādīt ari uz to, ka toreiz,
kad Satversmes Sapulcē 1922. gada jūnija mēnesī
notika ne šai namā, bet pilī lielas un karstas debates,
pie tam vēl karstā laikā attiecībā uz atlīdzības jautā-
juma izšķiršanu, tad toreiz tanī projektā, kas bija iz-
strādāts ar zemnieku savienības vislielāko līdzdalību,
bija viens pants, kurā bija pateikts, kaatlīdzība jā-
maksā citādā veidā ārzemniekiem

^
neka tas domāts

Latvijas pilsoņiem. Pēc visa tā nākt tomēr un taisīt
no šī katedra lielu principielu opoziciju var tikai tāds
cilvēks, kurš domā, ka ir aizmirsts tas, ko viņš kād-
reiz ir darījis un runājis, nezinot, ka šinīaugsta nama
atrodas personas, kuras navaizmirsušas to, koviņš
kādreiz ir teicis. Lai nekavētu budžetu, lai to atrak
virzītu uz priekšu, es pie pagātne0 vairs neatgriezī-
šos. Ceru un domāju, ka pietiekošā kārta bušu at-
sedzis tās pozicijas pilnīgu pretrunu, kuru šeit aizstā-
vējis dažādos periodos Celmiņa kungs, un liekas, ka
Celmiņa kungs pats to ari sapratīs. Atļaujiet man
vēl dažiem vārdiem pakavēties pie lietas būtības.
Mēs nekad neesam domājuši, ka ar agrārās reformas
likuma pieņemšanu ir Latvijas labā Slava pasaules
priekšā tricināta, neesam nekad domājuši pie līdzī-
ga atlīdzības jautājuma izšķiršanas, ka ja atlīdzība
muižniekiem nav jāmaksā, ka Latvijas kreditu Latvi-
jas valstij pasaules priekšā mēs ar to butu tricinā-
juši un šinī gadījumā, kur jet runa par attiecīgu bu-
džeta posteni, mēs nedomājam, ka šī atlīdzība butu
jādod tāda, kā to vēlētos visi tie ārzemnieki. Te jau
Arveis Kalniņa kungs, mans godātais priekšrunatajs,
aizrādīja, ka "īsi ārzemnieki, kuri pieprasījuši atlī-
dzību, pieder pie dažādām šķirām, ka ir tādi, kuri
nemaz nav saskaņā ar Latvijaslikumiem iz Latvijas
pavalstniecības izstājušies, otrkārt, rnusu agrāras re-
formas likumā ir paredzēti daži panti, par kādiem ne-
kāda atlīdzība nav jāmaksā un, treškārt un galvena
kārtā, šai priekšā esošā budžeta postenī navteikts
par atlīdzību visiem ārzemniekiem, ceturtkārt jā-
piebilst man, ka sociāldemokrātiskā frakc_ija_ neliek
priekšā izmaksāt atlīdzību, bet šo ideju tada veida
liek priekšā grozīt, ka tiek radīts fonds, lai neatsa-
vināmas daļas, kuras ir atstātas bijušiem muižu
īpašniekiem un ne visiem pie tam, lai tas tiktu no
Latvijas republikas atpirktas iekšējam kolonizāci-
jas fondam par tādu cenu, par kādu Latvijas republi-
kas kases apstākļi un visparīgi_Latvijas apstākļi at-
ļautu un tādā veidā ari izstradajams_ un ceļams
priekšā likums, kurā butuparedzets, ka šīs neatsavi-
nāmās daļas tiktu pārvērstas par Latvijas valsts
īpašumu un varbūt indirektā ceļā nākt pretim tiem
ārvalstu pavalstniekiem, kuri ar Latvijasvalstiirvislojālākās attiecībās, tiem samaksāt atlīdzību par
atsavinātām zemēm visam. Šinī jautājuma iztaisīt
kaut kādu lielu noziegumu no_ Latvijas likumdoša-
nas iestādes puses nekāda ziņa nevar, jo principie-
lais viedoklis šinī atlīdzības lieta taču mums ir visiem
zināms un tas ir tas, ka tie, kuri tagad ir opozīcija, ir
prasījuši atlīdzību visiem muižniekiem, atlīdzību, ku-
ra nesniegtos vis dažos miljonos latu, bet kura
sniegtos dažos miljardos latu un tāpēc šis uzskats
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pie budžeta posteņa attiecībā uz šo jautājumu ir vis- cialisti un maksā vienu vekseli demokrātiskam cen-
lielaka mēra ņemams vērā un tāir vislielākā mērā trani uz tā līguma pamata, kas noslēgts. Diemžēl,
demagoģiskacīņa, ja to tagad mēģina izcelt. Tā ir strādniecības vārdā tā nevar vekseļus izrakstīt un
šinī momenta principiela cīņa un norāda Latvijas viņi ļoti slikti izrakstīti. Kāpēc tevnevar nākt Rein-
tautai un Latvijas demokrātijai but modrai un sāga- harda kungs vai mācītājs Sandera kungs un sacīt:
tavoties tam momentam, kad šie melnie Latvijas „Redziet, ir solidi latvieši muižnieki, nevis nodevēji '
muižniecības avandgarda posteņi iestāsies apgruti- un šiem ari vajadzīga atlīdzība" un nākošā gada bu-
nat Latvijas budžetu nevis ar dažiem miljoniem latu, džeta mēs varam redzēt, ka priekš muižnieku centru
bet ar miljardiem latu par labu Latvijas valsts un uzpirkšanas no mūsu vietējiem baroniem paredzēta
Latvijas demokrātijas ienaidniekiem. zināma suma. Kā jūs nostāsaties principā? Jums

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam. neko nav ko iebilst. Jūssakiet: Tas viens ir ār-
, ,, . s zemnieks, tam var maksāt, bet īekszemmekam ne-

R. Lmdiņs (sociāldemokrāts
^
mazinieks): Cieni- maksās." To jūs nevariet teikt, pie tam Saeimā var

jamie deputātu kungi! Te jautājums grozās ap pil- būt vairākums un es ticu, ka var būt tāds pat lī-
mgi skaidru un noteiktu priekšlikumu. Tiek budžeta gurns, kāds tika noslēgts starp kreisiem socialdemo

/ ievesta zināma suma, par kuru atpirks ārzemniekiem krātiem un demokrātisko centru vienu mēnesi atpa--
neatsavinamas daļasun līdz ar to samaksas viņiem kaļ, ka tādu pašu līgumu pēc dažiem mēnešiem de»
atlīdzību par atsavināto zemi._ Ta ka varbut_ visiem mokratiskais centrs var noslēgt uz labo pusi un
ārzemniekiem no te pieprasītas sumas neiznāks, tad tad sāks maksāt vietējiem muižniekiem ari. Redziet,
te Cielēna kungs paskaidroja, ka tas bus priekš so- šis ceļš ir ievadījums. Tas ir principa laušana un
lidakiem ārzemniekiem un tapec vel nav izslēgts, ka varbūt tagad mēs sāksim ar muižniekiem izrēķinā-
pieprasīs vel_ papildu kreditus aripriekš pārējiem un ties godīgā kārtā. Sakāt, vai var par to balsot viens
nav ari izslēgts, ka nākoša gada nāks pie budžeta sociālists, vai var balsot tas sociālists, kas visu laiku
ar tādu pašu priekšlikumu un pieprasīs sumas, lai ir uzstājies par to, ka muižniekiem nevar maksāt at-
ar to samaksātu viņiem par visu atsavināto zemi. līdzību nevienu grasi, nevienu santimu. Un, otrkārt,
Šis priekšlikums, ja mums tiešam butu tāds stāvo- sakāt, vai var valdībai dot sumas rokā, kur it ne-
klis, kaarzemes mums ar ko draudētu, ja tiešām bu- kas nav noteikts, cik maksās kuram katram no šiem
tu tik tālu nogājis, ka rnusu zemes atsavināšana vi- muižniekiem. (Sauciens pa kreisi: „Izdos likumu!")
sa pasaule izklausītos ka milzīgs skandāls, tad, es sa- Pat Pauls Kalniņš ir nonācis tik tālu, ka saka, ka
protu, tādu ceļu varētu iet, bet tad vajadzētu izdot jāizdod likums, ka maksāt muižniekiem. Sakāt, vai
likumu, ka tik un tik daudz ārzemniekiem maksāt, var vēl tālāk iet? To visu, nret ko jūs kratījāt dū-
Sakiet, kas tagad ir mainījies, kas ir grozījies šī vie- res, jūs atceļat un pasakāt: mēs muižniekiem maksā-
na pusgada laika? Kas no janvāra beigām līdz šim sim. Bet cik? Laikam paskatīsies acīs un vienam
grozījies attiecība pret ārzemniekiem? Vai ir iena- maksās varbūt 5 miljonus, otram 10 miljonus, skato-
kuši vairāki protesti, ka agrāk? Tas tā nav. Ne- ties, cik katrs solīds, pie kuras valsts katrs pieder.
kādas stingras prasības no ārzemniekiem nav, drīzāk Bet sakāt, vai mēs varam tā maksāt bez kāda liku-
ta_lieta ir vairāk nomierinājusies, sevišķi, kad pie- ma? (Sauciens no vietas: „Nevar!") Taču ne-
ņemam lēmumu, ka atlīdzība muižniekiem nav varam. Tāpēc es domāju: vispirms jāizdod likums
maksājama, tad tā lieta apklusa un tagad nu nāk krei- un tad runāsim par tām sumām. Un tāpēc jāpiekrīt
sie sociālisti un aizstāv to uzskatu, ka daļai no muiž- Celmiņa kunga domām un šī suma jāstrīpo, jo mēs
niekiem ir_ jāmaksā atlīdzība un saka — mēs izvēla- nevaram dot sumu, lai samaksātu muižniekiem ātlī-
mies mazāko Jaunumu. Aizstāv to, pret ko mēs, dzību, kura viņiem nenākas.

&?£?&!£S&Sfru„Š& Tra™dētāis Fr - Vesmanls: VārdsFra,,clm
par ko te Cielēns dedzīgas runas turēja no šī katedra, ' ff%
tas tagad ir grozījies un Cielēna kungs aizstāv glu- Fr. Trasuns (Latgales demokratufrakcija) : Mani >J
ži pretējo, ka muižniekiem ir jāmaksā atlīdzība. Kā kungi! Tikai īsi es gribu motivēt, ka mana frakcija/
tas ir izskaidrojams? (Starpsauciens.) Kopējas ap- skatās uz budžeta XVI. daļas Nr. 458, 3. pantu. Ma/
spriedes ar pilsoņiem par maksāšanu, — pilnīgi pa- na frakcija un, es domāju, ari visa Saeima nevar ci-
reizi; sevišķi, kad 2. lasījumā izgāja cauri likums, ka tādi skatīties uz šo budžeta pantu ka tikai tā, kacaur
muižniekiem nav jāmaksā, tad notika tas, ka avizes vienu budžeta pantu nevar tikt izšķirts jautājums
rakstīja, ka starp pilsoņiem un sociāldemokrātiem no- par atlīdzību. Jautājums par atlīdzību mums jau ir
tiek kopējas apspriedes. Starp citu laikam Valsts izšķirts, jo mums ir pieņemtslikums, ka visas mui-
Prezidents uzaicināja dažas frakcijas un priekš- žu zemes, izņemot neatsavināmo daļu,_ tiek atsavi-
stāvjus un tur piedalījās ari no kreisiem socialdemo- natas un pārņemtas valsts zemes fonda bez atlīdzī-
kratiem un avīzēs rakstīja, ka draud briesmas u. t. t., bas. Kungi, to nevar grozīt caur vienu budžeta pan-
u. t. t. Pēc tam tas kumoss norīts: noslēgts zināms tu, bet tad mums ir vajadzīgs izdot jaunu likumu. Ta
slepens līgums starp kreisiem sociāldemokrātiem un ka šis likums jau ir pieņemts tautas nobalsošanas
dažiem no pilsonības. Tagad atklāti no šī katedra kartība, tad tikai tada ceļa viņu var grozīt, vai at-
personas, kas uzstājās pret atlīdzību, saka, ka muiž- celt. Un tajā likumanav nekādas šķirošanas, vai
niekiem vajaga maksāt. Sakāt, mīļie biedri, kas valsts zemes fonda pārņemtas zemes ir piedereju-
būtu uoticis,_ ja mēs tādu jautājumu būtu iekustina- šas ārzemes pavalstniekiem, vai Latvijas pavalst-
juši? Jūs būtu izgudrojuši nāves starus, lai mūs iz- niekiem. Likums vienkārši nosaka, ka visas mui-
nīcinātu (jautrība). Tagad jūs nākiet un aizstāviet ža.s_ tiek atsavinātas bezatlīdzības. Mes, kungi, stā-
to,ko mums nenāca prātā aizstāvēt. Vai jūs redziet, vējam par atlīdzību. Mes stavejam_par tādu atlīdzī-
cik tālu var progresēt? Te man jāgriežaspret zem- bu, ka dažas muižas varētu atsavināt ari bez atlīdzī-
nieku savienību (pagriežas) un jāaizrāda: tā dema- bas, piemēram tādas muižas, kuras ne tik senos lai-
goģija, ko jūs dzeniet un rakstiet savās avizes par kos cara valdība bija uzdāvinājusi dažiem muižnie-
kreisiem sociāldemokrātiem un demokrātisko centru, kiem un kuri_ nevienu kapeiku par tam nemaksāja,
ir nepareiza. Patiesībā demokrātiskais vai ari piemēram tautas nodevējiem, kuri ir karo-
centrs var aptīt kreisos socialde- juši pret valsti un pret rnusu tautu u. t. t. Tur butu
mokratus piecreiz ap pirkstu — viņi bijuši izņēmumi. Bet šis likums nav taisījis nekādu
raksta vekseļus un izpērk un tagad nāk kreisie so- izņēmumu, bet sacījis: tagad ne par vienu muižu ne-
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tiek atlīdzināts. Un tā mēs to saprotam. Ta, man
liekas, ari šis budžeta pants tagad šo lietu saprot, jo
458. numura 3. pants saka tā: „Fonds ārzemnieku
zemju uzpirkšanai". Kungi, te nav runa par atlīdzī-
bu, bet te ir runa tikai par uzpirkšanu. Ta tad vaja-
dzīgi kontraģenti. Kungi, nevar but runa par uzpirk-
šanu, ja jau zeme ir piešķirta, sadalīta u. t- t. Ta
mēs to ari saprotam. Ja visaSaeima saprastu šo
pantu citādi un saprastu tikai ta, ka še iet runa par
atlīdzību ārzemniekiem, tad mes balsotu pretim pret
visu šo pantu, lai šis pants tiktu strīpots. Bet mes
saprotam, ka te iet runa tikai par neatsavināmam
daļām un ne is tādos apmēros, ka daži to grib sa-
prast, ka nu ņems tikai neatsavināmo daļu, bet sa-
maksas par visu to zemi, kāda ir atsavināta un jau
tagad piessirta zemniekiem. Pret to mana frakcija
ir pretim. la vataība gribētu velak saprast šo pantu
otrādi, nekā viņš te ir un nekā mes to_ saprotam, ta'I
mēs būsim kategoriski pret to. Tā mēs šo pantu sa-
protam un iikai tā saprazdami mēs balsosim par šo
nodaļu un šo pantu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti _ godātie
,.. , tautas vietnieki! Es nebūtu otrreizņēmis vardu šinī
jr .jautājumā, ja te Lindiņa kungs nebūtu pakavējies ka

*' pie manas frakcijas, tā ari drusku pie manas per-
: sonas. Var jauLindiņa kungs runāt ar diezgan lielu

temperamentu lietās, kuras ir skaidra sirdsapziņa, bet
Jums, Lindiņa kungs, šinī atlīdzības lieta, es esmu
dziļi pārliecināts, tādas skaidras sirdsapziņas nav
un nevar būt. Jūs atceraties, kad Satversmes Sa-
pulcē notika cīņa — Dukura kungs, Jus nebijāt Sa-
tversmes Sapulcē, Jūs nevarat zināt, kas tur toreiz
bij — kad notika patiesi cīņa — klausāties Dukura
kungs — par to, vai maksāt atlīdzību muižniekiem
vai nē, kad mūsu priekšā stāvēja izstrādāts kon-
krēts likumprojekts, kurā bij paredzēti vairāki mil-
jardi atlīdzības muižniekiem, kadšī projekta pieņem-
šana savā ziņā karājās mata gala, kur tad bijāt Jus,
Lindiņa kungs. Jūs varat tikai klusēt, tadeļ ka Jus
toreiz bijāt kopā ar tiem, kas stāvēja par atlīdzību
muižniekiem. Kad sociāldemokrātu frakcija 3 ne-
dēļas viena pati cīnījās pret atlīdzības _ maksašanu
muižniekiem, tad, Petrevica kungs, Jūsu partijas
orgāns nodrukāja melnu uz balta, nosauca obstrukciju
par indianismu. Vai tā, cienījamie maziniekukungi,
nebij ne tikai sprunguļu mešana ceļā, vai ta nebij
dubļu mešana acīs tiem, kas vienīgie no Latvijas
tautas cīnījās pret atlīdzības maksāšanu muižnie-
kiem. Tāpēc kungi, es vēlreiz atkārtoju, ka cilvē-
kiem, kuriem nav skaidra sirdsapziņa atlīdzības lie-
tās, nav un nevar būt tiesība no šī katedra atkārtoti
mest dubļus virsū tai frakcijaiun tai partijai, kurai
Latvijas tautas vēsturnieks, kā vienīgai, pierakstīs
neatlaidību, sistēmu un izturību, izcīnot šo valsts na-

? cijas un demokrātijas goda lietu. Attiecība uz maksā-
šanu tie meistari esat jūs, kungi, un tapec jus septiņ-
kārtīgi esat gribējuši, gribat un gribēsiet maksāt. To
zin Meierovica kungs, Celmiņa kungs un visi tie, kas
aiz viņiem sēd un sēdēs. Jūs gribat maksāt miljar-
dus Baltijas muižniecībai. Šo maksāšanu novērsusi
līdz šim ir vienīgi mūsu frakcija. Es ceru, un gribu
ticēt, ka nekad netiks maksāta šī atlīdzība Latvijas
valsts un tautas ienaidniekiem. Attiecībā uz šo kon-
krēto budžeta posteni smejas pilnā mutē bijušais ār-
lietu ministra kungs, kuram ir bijis gods 5 gadus but
par Latvjjas ārlietu ministri. Ja viņš šinī jautājuma
smejas, tad viņš pierāda to, ka viņš, būdams opozī-
cijā, neprot būt atbildīgs attiecība oret tam parādī-
bām, kur, kā to liecina Saeimas un Satversmes Sa-
pulces protokoli, ne tikai Celmiņa kungs, bet ari

Meierovica kungs ir uzstājušies vairākkārtīgi par at-
līdzības maksāšanu muižniekiem. Tagad ja viņš var
taisīt starpsaucienus un runāt šinī lieta, tad viņam
vajadzēja tikai ņemt vārdu un uzstatiet par to, lai
šis budžeta rostenis tiek palielināts un nevis strī-
pots. Konkrēti par šo budžeta_ posteni runājot, es
neatkārtošos, bet tikai konstatēšu, ka. sociāldemo-
krātu frakcija budžeta komisija ir uzstājusies par to,
lai šis budžeta postenis tiktu ievests tada veida, ka
atpirkt vienīgi neatsavināmas daļas. Tie ir tie mo-
tivi, ar kuriem sociāldemokrātu frakcija ir_ uzstaju-
sēs. Attiecībā uz zemnieku savienību man jāsaka, ka
budžeta komisijā viņa ir balsojusi oar šo budžeta po-
steni, bet šeit plenārsēdē, lai dzītu demagoģiskus jo-
kus, uzstājas pret šo posteni. Acīm redzot šī uzstā-
šanās pret nav izsaukta no starptautiskas politikas
lietderības'motiviem, bet acīm redzot te spēle lielu
lomu citi motivi, un proti, eventuelo miljonu latu
zemnieku savienība uzskata par pārak niecīgu,
smieklīgu un mazu sumu, lai segtu to atlīdzību muiž-
niekiem, par kuru viņi iragrak stāvējuši. Šeit ir tas
motivs, kāpēc viņi uzstājas pret šo posteni un at-
klāti runājot, attiecība uz arzemniekiem,_ ja jau vis-
pārīgi Latvijas valsts bus spiesta maksāt, tad tas
viss varēs notikt vienīgi atkarībāno speku_ samēra
jautājuma un attiecībā uz šo jautājumu varētu kon-
statēt, ka varbūt ar sakostiem zobiem tas tiks da-
rīts, ja kāds stiprāks starptautisks faktors Latvijas
republiku uz to piespiestu. Ta bus liela un bēdīga
nepieciešamība, bet tur nebūs neviena note no tas
nodevības ārzemnieku lietā, ko zemnieku savienība
spēlēja 1922 gadā Satversmes Sapulce un no tas no-
devīgās zemnieku savienības pozicijas segšanas,
kuru Satversmes Sapulcē piekopa mazinieku frakcija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie šīm kar-
stām debatēm par zināmo fondu gribu aizrādīt, ka
visu laiku jautājums tiek nepareizi apgaismots. Cel-
miņa kungs savā runā atļāvās aizrādīt, ka fonds ār-
zemnieku zemju uzpirkšanai nodibināts it ka uz so-
ciāldemokrātu priekšlikumu. Tas ir pilnīgi nepa-
reizs apgalvojums. (Saucieni pa labi: „Jus atbal-
stījāt!") Šis jautājums tika pacelts budžeta komisi-
jas slēgtā sēdē, kur finansu ministrs ziņoja par valsts
finansielo stāvokli, un sociāldemokrātu frakcijas lo-
cekļi bija tie, kas uzstājās pret to, ka tādu posteni ap-
spriež. Viņi pieprasīja, lai jautajumu_vismaz atliek un
dod laiku frakcijas locekļiem sazināties ar frakciju,
bet taisni zemnieku savienības deputāti Gailīts,
Goldmanis un Aug. Kalniņš, kuri še sed klāt, bija tie,
kuri uzstājās par šo fondu unieveda to budžeta pret
sociāldemokrātu gribu. Tāpēc izliekas gan savadi,
ka var nākt Celmiņa kungs un ziņot gluži pretējo.
Visiem budžeta komisijas locekļiem ir zināms, ka

. mēs prasījām jautājumu par fondu atlikt, bet vairā-
kums bija pret to un izšķīra uz reizi. (Saucieni pa
labi: „Balsosim kopā pret!") Klīves un Lindiņa.
kungi nupat no vietas uzaicina mus balsot pret to
posteni. Par vēlu to jūs dariet, jo no rnusu frakcijas
jau sākumā iesniegts priekšlikums minēto fondu iz-
nīcināt un pārņemt līdzekļus uz zemes banku zemes
iepirkšanai bezzemniekiem un sīkzemniekiem. Par
zemes uzpirkšanu minētām vajadzībām budžeta ko-
misijā iestājušies kā mazinieki, ta zemnieku_savienī-
bas priekšstāvji (starpsaucieni). Par ko jus tagad
še strīdaties! Jums nav nekādu motīvu pret poste-
ni, kuru jūs paši esiet atbalstījuši, bet jums demago-
ģiskos nolūkos vajaga pieradīt, ka kreisie sociālde-
mokrāti grib maksāt muižniekiem atlīdzību.

Kā redziet no šī mana atstāstījuma, fakti tiek pa-
visam nepareizi apgaismoti un pats jautājums tiek
nostādīts tā, kā tas nekad nav stāvējis un nestāv ari
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tagad. Kad šis postenis pret rnusu gribu bija uz-
ņemts budžetā un ministru kabinetam piešķirta tie-
sība ar to rīkoties, mūsu frakcijas priekšstāvji aiz-
rādīja, ka tas ir nepareizi un ka jāizdod likums, kurš
šo jautājumu nokārto. Par to ari no mums ir iesniegta
pārejas formula. Man šķiet, ka tikpat Lindiņa, ka
ari Klīves un Celmiņa kungiem bus skaidrs, ka ja
bezzemnieku un sīkzemnieku vajadzībām pērk zemi,
kā to ari Dzeņa kungs liek priekša, tad nav izslēgts
ari tas, ka pirks vienu, otru neatsavinātu muižu cen-
tru. Ja jūs principā esat par to, ka priekš bezzem-
niekiem un sīkzemniekiemzemi var pirkt... (starp-
saucieni). Pret atlīdzību ārzemniekiem es esmu pre-
tim un to es jau paziņojusavas frakcijas vārda. Tā-
dām jūsu runām un uzstāšanai nav nekāda pamata
un mēs no mūsu frakcijas puses varam šos pārme-
tumus pilnīgi noraidīt.

PriekšsCdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petre-
vicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Man liekas, ka parlamenta cieņa

i prasa, lai deputāti, kuri uzstājas šinī augsta nama,
prastu izturēties ar cieņu pret savu pretinieku un
tāpēc būtu nepieciešami, lai deputāts nerakņātos
otra deputāta dvēselē un sirdī, ko viņš doma,_kada
ir viņa iekšējā domāšana, betgan operētu ar tādiem
faktiem, kādi šinī augstā nama no šī katedra izteikti,
vai ari izsacīti presē. Bet protams, no deputāta,
kurš vienu savu priekšrunataju nosauc par ļoti godā-
jamo un otru par cirkus klaunu, protams, no viņa
prasīt kaut ko tam līdzīgu ir ļoti grūti. Tapec izru-
nāšanās par deputāta Lindiņa sirdsapziņu, ko viņš
domā, vai tā viņam ir tīra, vai netīra, es atstāju Cie-
lēna paša sirdsapziņai. Kas zīmējas uz mazinieku
frakcijas rīcību Satversmes Sapulce, tad man, ka šīs
frakcijas loceklim Satversmes Sapulce, ir tas gods
jums, deputātu kungi, paskaidrot, ka sociāldemokrā-
tu mazinieku stāvoklis atlīdzības jautājuma muiž-
niekiem ir vienmēr bijis_ nepārprotamu skaidrs: ne-
kad, nekur, nevienā vieta... (F. Cielēns no vietas:
„Neko nedarīt!") mūsu frakcija nav izteikusies par
atlīdzības maksāšanu muižniekiem. Otrkārt rnusu
frakcija vienmēr un visur, kā Satversmes Sapulce,
tā ari šeit Saeimā, ka sava presē, tā sapulces un vi-
sur ir vienmēr izteikusies pret atlīdzības maksāšanu
muižniekiem. Kas apgalvo pretējo, tas apzinīgi ap-
galvo nepatiesību. Cielēna kungs nevar atrast ne-
vienu stenogramu nedz no Satversmes Sapulces,
nedz ari no Saeimas, kur mazinieku frakcijas runā-
tāji būtu izteikušies par atlīdzības maksāšanu muiž-
niekiem, vienalga iekšzemniekiem, vai ārzemnie-
kiem. Tālāk Cielēna kungs nevar atrast nevienu
sapulci, nevar uzrādīt nevienu vietu, kur mazinieku
frakcija, vai mazinieku partija būtu izsacījusies par
atlīdzības maksāšanu muižniekiem. Ja tas ir ta, tad
Cielēna kungam nav tiesība teikt, ka mazinieku frak-
cija ir kādreiz kaut kur stāvējusi par atlīdzības mak-
sāšanu muižniekiem. (Sauciens pa_ kreisi: „Ob-
strukcijas laikā!") Pagaidāt, es runāšu ari par ob-
strukciju. Protams, ja ar Cielēna kunga fantāziju,
kā viņš arvien mēdz darīt, jo tas ir viņa kārtējais pa-
ņēmiens parlamentā, rakņātos deputātu sirdsapziņa,
bez šaubām, ar tādu fantāziju daudz ko varētu at-
rast. Bet tas ir šī augsta nama necienīgi un pie ta
nav ko pakavēties. Kas zīmējasuz obstrukciju, kā-
da bija mūsu frakcijas izturēšanas obstrukcijas jau-
tājumā, tad man ir tas gods paskaidrot _deputatu
kungiem, ka obstrukciju atlīdzības jautājumaSatver-
smes Sapulcē bez sociāldemokrātu mazinieku frak-
cijas balsīm nemaz nebij iespējams izvest._ Ja jus
paskatīsaties balsu attiecības starp frakcijām Sat-
versmes Sapulcē un paskatīsaties Satversmes Sa-

pulces kārtības rulli, tad jūs redzēsiet, ka sociālde-
mokrātu mazinieku balsis bija nepieciešamas priekš
tam, lai nevarētu slēgt runātāju sarakstu un lai ob-
strukciju varētu izvest. Tā tad, ja mazinieku frak-
cija būtu bijusi par to, ka obstrukcija pārtraucama,
tad obstrukciju, Cielēna kungs, jūsu frakcija nebūtu
bijusi spējīga izvest. (Bruno Kalniņš no vietas: „Vai
jūs piedalījāties obstrukcijā?") Tā ta_d tas fakts ir
pierādīts un es gribu dzirdēt, lai Cielēna kungs vai
kāds cits no viņa frakcijas no šī katedra izrēķināja
matemātiski, vai bez mūsu balsīm varēja obstrukciju
izvest? To jūsnevarējāt. Vai mēs obstrukcija pieda-
lījāmies? Tas ir cits jautājums, jautājums par to.
kādā veidā, kādā ceļā un ar kādiem līdzekļiem sa-
sniegt mērķi, kuru mēs kopēji aizstāvējām. Mūsu
frakcija nekad nav pārmetuši jums,ka jūs stāvat par
atlīdzību muižniekiem. To mūsu frakcija nekad nav
darījusi, bet jūs gan esat nākuši ar pārmetumiem pret
mums: jūs neesat mēģinājuši rakņāties mūsu izteik-
tos vārdos un mūsu deklarācijās, bet jūs esat atļāvu-
šies sev rakņāties mūsu sirdsapziņā. Mums ir biju-
šas domu starpības par līdzekļiem, ar kādiem izvest
atlīdzības nemaksāšanu muižniekiem, bet ne par pašu
priekšmetu. Bet šodien par to, ar kādiem līdzekļiem
izvest atlīdzības nemaksāšanu muižniekiem^ neiet
runa un tādēļ par to es ar jums nestrīdēšos. Šodien
jūs metiet apvainojumus, ka mazinieku frakcijai ir
netīra sirdsapziņa atlīdzības jautājumā muižniekiem.
Es kategoriski manas frakcijas vārdā, kā attiecībā uz
laiku Satversmes Sapulcē, tā ari Saeimā pret tādu
mūsu frakcijas apvainošanu protestēju un uzskatu to
no kreiso sociāldemokrātu frakcijas par negodīgu un
necienīgu. Tas, ko mēs šodien jums pārmetām un ko
mums tiesības jums pārmest, ir tas, ka jūs pašreiz,
kā valdības koalicijas frakcija, grozāt jūsu līdzšinējo
nepārprotami pareizo pozīciju. (V. Bastjānis no vie-
tas: „Kur viņa ir nepareiza?") To es jums pierā-
dīšu. Mēs līdz šim neesam jums pārmetuši, ka jūs
esat par atlīdzību muižniekiem, bet šodien jūs savus
uzskatus grozāt. Sabiedrībai ir zināmas tās pārru-
nas, kas notika valdības priekšstāvjiem šinī jautāju-
mā pēc tam, kad tika pieņemts likums par atlīdzības
nemaksāšanu muižniekiem par atsavināto zemi.
Valdības priekšstāvji bija sapulcējušies — es nezinu
vai tur bija jūsu priekšstāvji klāt — pie Valsts Pre-
zidenta un tur pārrunāja to, ka esot ienākuši protesti
no ārzemēm. Protestējot Itālija, Francija un citas
valstis pret to, ka viņu pavalstniekiem netiek par at-
savināto zemi maksāta atlīdzība. Pārrunāts, kā no
šī stāvokļa iziet un valdības frakcijas nākušas pie slē-
dziena, ka ārvalstniekiem — muižniekiem par viņiem
atsavināto zemi ir jāmaksā. Bet kā to panākt, ja li-
kums liedz? Legāli samaksāt nevar. Acīmredzot
ir jāiet vairāk vai mazāk puslegāls un es domāju, ne-
būtu par stipru teikts, pat nelegāls ceļš. Tas ceļš pēc
valdības frakcijas domām ir sekošais. Latvijasbez-
zemniekiem — tādi vēl ir — kas zemi nav dabūjuši,
ir vajadzīga zeme, to viņi prasa un tas ir populārs
lozungs. Sak', nostādīsim jautājumutā: atvēlēsim
līdzekļus priekš zemes uzpirkšanas izdalīšanaibez-
zemniekiem, tas ir ļoti skaisti, visi par to priecāsies.
Še Bastjāņa kungs teica, ka tas ir pareizi. Jā, tas ir
pareizi un labi, zemi vajaga uzpirkt. Bet kur tad mes
zemi ņemsim, prāto tālāk valdība. Uzpirks neatsa-
vināmās daļas un pirks pirmā kārtā no ārzemniekiem.
Protams, pirkt var visādi. Var samaksāt vienu su-
mu un var samaksāt otru sumu. Var_samaksāt ta,
ka ir nopirkta ne tik vien neatsavināma daļa,_bet arī
visa atsavinātā. Tik daudz ari var samaksāt. (V
Bastjānis no vietas: „Vai tas te ir teikts?") Šim no-
lūkam,kolēģi Bastjān, tā suma tiek prasīta. Ka viņa
tiek prasīta nolūkam, lai uzpērkot neatsavināmas da-
ļas samaksātu ari par visu atsavināto zemi, priekš
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tā mums ir intervija no ministru prezidenta presē.
Jūs, kreisie sociāldemokrāti, esiet šīs valdības koa-
licijas atlbastītāji, tas ir ari jūsu prezidents, kas te
sēž valdības solos. Ar jūsu atbalstu viņš te var sē-
dēt. Ja jūs savu atbalstu atņemsiet, viņam no šī sola
bus jānokāpj. To jūs ziniet. Ja jūsu ministru prezi-
dents pasaka, priekš kam šīs sumas ir, tad laikam
taču tā ir! ? Ja tā oficiālā persona,ar kuras parakstu
budžets mūsu Saeimā tiek iesniegts, ja valdības gal-
va pasaka, ka tas ir priekš tam, vai mums tad neti-
cēt? (Bastjāņa starpsauciens.) Es runāju šinī ga-
dījumā par mazinieku frakciju un neatbildu par pārē-
jām frakcijām. Es domāju, ka citas frakcijas pašas
atradīs runātājus no sava vidus, kas atbildēs viņu
vārdā. Tā tad, ja jūsu valdības galva par to mums
ir ziņojis, tad, liekas, mums nav iemesla neticēt, ka tas
tā ir. Ja tā valdība, kura šīs sumas prasa un kuras
ministru prezidents ir apsolījies izlietot priekš tam,
lai ārzemes muižniekiem samaksātu par viņiem at-
savināto zemi ar neatsavināmās daļas lielu pārmak-
sāšanu, javiņš saka, ka priekš tam šīs sumas izlietos,
vai mums ir tiesība sacīt jums,ka jūs šinī gadījumā—
nezinu, vai jūs balsosiet par kreditiem vai nē — bal-
sodami par šiem kreditiem — izdariet nepareizi?
Pieņemsim, ka jūs nebalsosiet, bet atļausiet palikt pie
stūres tai valdībai, kuras ministru prezidents ir ap-
solījis šo naudu tā izlietot, kaut ari dabūjisviņu ar ci-
tām balsīm", ne jūsējām. Tādā gadījumā jūs šādu mi-
nistru prezidentu atbalstīsiet un tas ir tas, ko mes
jums šodien pārmetām. Mēs sakām, ka jūs, kreisie
sociāldemokrāti, tagad grozāt savu politiku attiecībā
uz atlīdzības maksāšanu muižniekiem. Līdz šim jūs
bijāt pret to, bet šodien, atbalstot to valdības koalīci-
ju, kura prasa atlīdzības maksāšanu ārzemju muiž-
niekiem, kuru zemes ir atsavinātas, ari paši to atbal-
stāt. Tas ir tas, ko mēs jums pārmetām un nevis
jūsu līdzšinējo rīcību šinī jautājumā. Un, man liekas,
ka uz to mums ir tiesība. Var jau būt, ka pieņemot,
jūs to mēģināsiet labot, mēģināsiet tur ierakstīt citus
vārdus.- Protams, tas ir iespējams. Tomēr tā lieta
pēc būtības ir skaidri saprotama kuram katram. To
jau deputāts Firksa kungs ari še pateica, ka lieta ir
pavisam skaidra. Nevar taču būt runa par to, kā
minēja Cielēna kungs, ka maksās tikai tiem solīdā-
kiem. Protams, viņam vienmēr viens ir solīds, otrs
nesolīds. Valdība varēs maksāt katram, kuram viņa
iedomāsies. Kuru tā atzīs par sohdu, tam samaksās
solidi, kuru par mazāk solidu, tam maksās mazāk so-
lidi un kas nebūs solids, tam nemaksās nemaz. .Man
liekas, ka pareizi gan būtu, ja mēs apsvērtu apstākļus,
vai ir tā, ka mēs tiešām pret savu gribu esam spiesti
atlīdzību maksāt. Ja tas ir varas jautājums, jakāda
vara no kaut kurienes spiež darīt mūs to,ko mes ne-
varam atzīt, ja esam nākuši pie slēdziena, ka tā vara
tiešām ir tik stipra, ka var piespiest mūs to darīt, tad
pa priekšu vajaga tomēr pārliecināties, vai tā vara
patiešām ir tāda, kas mūs var piespiest

^
darīt to, ko

mēs negribam darīt. Ja tas tā ir, ja tā vara ir tik
stipra, tad izdosim jaunu likumu, grozīsim jau pie-
ņemto likumu un darīsim visu pēc likuma. Tad ne-
būs vairs runas par solīdiem un nesolīdiem, tad varēs
būt runa tikai par to, ka valstij jāmaksā tik, cik va-
jaga maksāt, cik nāksies maksāt. Tad nevarēs mak-
sāt valdība, kā viņai patīk, bet mēs būsim noteicēji
par to, kas jādara. Es šaubos, vai tiešām_ tā vara,
kas mūs spiež to darīt, ir tik stipra, lai mūs tiešām
piespiestu. Mūsu parlaments, man jāsaka, dažos at-
sevišķos gadījumos jau ir sācis iet pa tādu ceļu —
darīt visu. Tā ir gan līdz šim parasta lieta dažos
vecākos parlamentos, kā piemēram Anglijas parla-
mentā, kurš saka,ka viņš var visu izdarīt, tikai vienu
nevar izdarīt, un proti, vīrieti *w sievieti pārvērst.
(R. Lindiņš no vietas: „Kreisie var!") Varbūt šis
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ceļš ir pareizs un pa šo ceļu vajadzētu iet ari mūsu
parlamentam. Es piederu pie tiem, kuri atzīst, ka
parlamentam ir nepieciešama vislielākā un visstiprā-
kā vara valstī. Mēs stāvam uz tāda redzes stāvokļa,
ka parlamentam šīs tiesības ir vajadzīgas, uz tāda re-
dzes stāvokļa vajadzētu stāvēt visām parlamenta
frakcijām. Es domāju, ka parlamentam šīs tiesības
vajaga izlietot, bet izlietot, nerunājot pretim tiem li-
kumiem, kurus viņšpats ir pieņēmis. Šinī ziņā mūsu
parlaments jau ir mēģinājis grēkot, ir mēģinājis grē-
kot pret saviem agrākiem lēmumiem, pret savu agrāk
pieņemto likumu. Mēs šodien pieņemdami šo sumu
un atvēlēdami valdībai maksāt ārzemniekiem atlīdzī-
bu, apiesim to likumu, ko savā laikā Saeima ir pieņē-
musi. Tas pēc manas pārliecības ir dziļi nepareizi
un parlaments nekādā ziņā nevar rādīt tādu priekš-
zīmi pilsoņiem, jo tad jaukatram pilsonim būs tiesī-
ba sacīt, ka ja jauparlaments a^iet pats savus izdotos
likumus, tad vēl lielākas tiesības to izdarīt ir citiem,
vienkāršiem mirstīgiem. No tā parlamentam vaja-
dzētu atturēties un tāpēc ir nepieciešami uzstāties
pret šīs sumas ievešanu. Es atkārtoju, ja šī suma
ir vajadzīga, tad apsvērsim ta izdosim attiecīgu liku-
mu un tad runāsim par to. Es vēl reiz izsaku visasā-
ko protestu pret kreiso sociāldemokrātu izturēšanos,
rakņāties mazinieku frakcijas deputātu dvēselē. Ja

" jūs gribat mūsu darbību kritizēt, tad izlasāt mūsu
deklarāciju un runas, un darāt to uz šī materiāla pa-
mata, bet nenākat ar netīrām rokām rakņāties mūsu
dvēselē.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim. */,
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug- J y

stais nams! Noskatoties uz garām debatēm pie l\ "y
tekošā 458. numura, t. i. pie fonda ārzemnieku zemjtr
uzpirkšanai, acīm redzot, nav vēl it nekādas skaidrī-
bas. Prelats- deputāts Trasuna kungs it kā nevai-
nībā mums paskaidroja, ka, ja viņa atbalstītā valdība
turēšot to, kas te esot rakstīts, t. i. jato naudu izlie-
tošot ārzemnieku zemju uzpirkšanai, tad viņš balso-
šot par (Trasuna starpsauciens). Neko nevar citu
pirkt, cita nav ko pirkt, jūs nevariet pirkt, ko neva-
riet dabūt pirkt. Bet Dievs lai pasargā, ja viņa at-
balstītā valdība iedomāšoties kaut ko no šīm sumām
izdot atlīdzībai, tad viņš būšot pretim. (Fr. Trasuns
no vietas: «Pareizi!") Tas atgādina man gadījumu,
ka kāds, nogrūzts no trepēm, saka, ja es būtu no-
sities, tad es gan parādītu (smiekli). Jā, Trasuna
kungs, kā nu Jūs reaģēsiet pret to, ja Jūsu valdība ci-
tādi rīkosies, nekā Jūs saprotiet šī fonda nolūku. To
paši Jūs vēl neziniet (Fr. Trasuns no vietas: „Kā pa-
rasti rīkojas!"). Nogaidīsim. Bet tālāk Jūsu godā-
tais kaimiņš, deputāts Arveds Kalniņa kungs, no ku-
ra es biju sagaidījis pilnīgu skaidrību, ko mums pa-
stāstīja, un mēs taču zinām, ka tas reprezentē to de-
mokrātisko centru, kurš patiesībā vada visu šo lietu.
Viņš, no vienas puses saka, ka tur esot skaidri pasa-
cīts, ka esot runa par zemes uzpirkšanu, par atlīdzī-
bu nekāda runa nevarot būt. Bet no otras puses, po-
lemizējot ar zemnieku savienības runātāju Celmiņa
kungu, viņš atsaucās uz agrārās reformas likuma 25.
pantu un argumentēja, citējot šo pantu, ka varot taču
uz šī panta pamata dot atlīdzību ārzemniekiem.
(Starpsauciens: „Tā zemnieku savienība ir stāvē-
jusi!") Jā, ja viņa ari jr stāvējusi tā, tad jūs ari tā
stāvot variet šo argumentu vajadzības gadījumā
pievest, ja nav labāka, kā tas, ko zemnieki izdomā-
juši. Es negribu atkārtot to, ko te zemnieku savie-
nības runātāji agrāk ir teikuši, bet es tikai uzsvērtu
to, ko te runāja Arveds Kalniņa kungs, pamatojoties
uz agrārreformas likuma 25. pantu, kurš saka, ka
„varbūtēju atlīdzību un tās apmērus par atceltām tie-
sībām un prasībām, kuras paredzētas šī likuma 4., 13.,
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14. līdz 19. pantā nosaka sevišķs likums. Līdz pē-
dējā izdošanai šinī pantā minētas attiecības_ sevišķi
nepieciešamos gadījumos nokārto valdība pārvaldes
kārtā". Tā tad viņš atzina, ka te taču ir runa par at-
līdzību, varbūt negribot ar šādu argumentāciju atzi-
na, ka te taču ir runa par atlīdzību apslēpta veida.
Bet nu nāca mūsu kreisa spārna brašais runātājs
Cielēna kungs un savā pirmā runa pilnīgi aizstāvēja
šo principu un pasacīja: „_Ka, Celmiņa kungs, Jus ta-
ču ari agrāk to pašu aizstāvējāt, un ja nu mes_topašu
darām, kāpēc tad mēs ko sliktu darām? Pec tam
viņš bija sarunājies ar savas frakcijas locekļiem,
acīm redzot ar Bastjāņa kungu unsava otra runa at-
kāpās. Tā taču nevar. Pec tam naca_Ba_stjaņa_kungs
ne kā referents, bet savas frakcijas vārda un pārmeta
krustu: „Nu,_ko jūs gribiet, mēs taču nemaksāsim
atlīdzību!" Jūs redziet, cik liela neskaidrība un tā
ir tāpēc, ka laikam nav ari valdības koalīcijai

^
pa-

skaidrots, kas te īsti ir, un tāpēckatrs mēģina pec sa-
vas saprašanas šī fonda nozīmi iztulkot. Man šķiet,
ka savā ziņā ir deputātam Firksa kungam ari taisnī-
ba, ja viņš saka: „Kas tas par zemes uzpirkšanas
fondu, tas jau ir atpirkšanās fonds no Vakareiropas."
Tā tad atpirkšanās, nevis zemes uzpirkšanas fonds,
bet pie tam viņš piemetina: „Kungi, par tik niecīgu
sumu jūs taču neatpirksaties no Vakareiropas!" Re-
dziet kur mēs esam nokļuvuši ar tādu nezināšanu.
Es atsaucos uz to, kas šodien te tika teikts, kami-
nistru kabineta galva teicis nepārprotami, ar zināmu
drosmi, ka jāmaksāatlīdzība ārzemniekiem un šāda
veidā. Bet ko jūs dariet, kungi? Jums nav drosmes
pateikt, ka jums vajaga to kļūdu, kuru jūs taisījāt at-
tiecībā uz atlīdzības maksāšanu, izlabot. Es saprastu,
ja jūs teiktu: „Jā, mēs maksāsim atlīdzību". Bet jus
slēpjaties pie šī budžeta posteņa un sakiet: „mes pirk-
sim zemes un apmierināsim bezzemniekus." Jus
tomēr gribiet maksāt atlīdzību. Sociāldemokrātiem
vienmēr bijis pietiekoši drosmes (jautrība). Attiecī-
bā uz to, kā mana frakcija skatās uz atlīdzības jau-
tājumu, man jāaizrāda: mēs stāvam par atlīdzību,
protams, par tādu atlīdzību, kāda toreiz pienācās ze-
mes īpašniekiem, kad zemi atsavināja. Tas butu tas
vienīgi pareizais, ko pilsonība atrod par iespējamu.
Mēs neesam pret atlīdzību, bet gan par atlīdzību. Bet
mēs neesam par šādu parlamenta necienīgu veidu.
Mēs nevaram kaisīt smiltis acīs un teikt, ka mes uz-
pirksim zemes, bet samaksāsim tik dārgi, ka bijušais
zemes īpašnieks dabūs ne tikai pārmērīgu samaksu
par tiem centriem, vai neatsavināmām daļām,kuras
grib pirkt prelats Trasuna kungs, bet pilnīgu atlīdzību
par atsavināto zemi viscaur. Protams, pret to ir kri-
stīgie nacionālisti. Jūs paši variet saprast,ka tas nav
mūsu valsts interesēs. Es saprotu, ja jus atlīdzību
vispārīgi dodiet, tad jādod ari atlīdzību saviem pil-
soņiem. Mūsu pilsoņi šo naudu izlietos lietderīgi sa-
vā valstī, turpretim ārvalstnieki to izlietos, kur vi-
ņiem patiks. Protams, nevar noliegt katram savu
naudu izlietot tur, kur viņam patīk. Ņemiet visus
citus bijušos zemes īpašniekus, piemēram ņemsim mu-
šubaznīcas un draudzes. Nevar teikt, ka latvju tauta
ir neticīga. Viņa ir ticīga tauta, viņa grib savas baz-
nīcas nodrošināt. Mēs piedzīvojām, ka baznīcai ne-
ko negrib dot. Jūs variet saprast paši, ko tauta at-
bildēs uz to, ka dos naudu ārzemniekiem, zināmiem
solidiem ārzemniekiem, bijušiem muižu īpašniekiem
un saviem pilsoņiem neko nedos. Jūs nedosiet atlī-
dzību par baznīcu zemēm. (Saucieni pa kreisi: .«Nā-
košā bu_džeta_ gadā!") Vai jūs to garantējat? Labi,
lai nu butu kā būdams, bet man jāteic,ka pilnīgi pa-
reizi ir tas, ko teica Petrevica kungs, ka te rīkojas
pret pastāvošo likumu. Ja ari atzīst, ka parlaments
var visu ko darīt, tad tas, kas še notiek, ir pret pa-
stāvošo likumu. Ja te nāk un saka: izdosim pa

priekšu likumu un tad maksāsim, tad tā lieta vēl va-
rētu iet, bet nevar sākt no otra gala, ka pa priekšu
to naudu dot un tad tikai likumu. Tāpēc man liekas,
ka augstais nams par šo posteni balsot nevārēs, tas
ir jānoraida.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Goldmanim vārds.
J. Goldmanis (zemnieku svienība): Sociāldemo-

krātu runātāji aizrādīja uz zemnieku savienības frak-
cijas priekšstāvju balsošanu budžeta komisijā pie šj/
ārzemnieku zemju pirkšanas jautājuma un aizrādīja,
ka mēs esam balsojuši ari par šo zemju pirkšanu, ka
viņi esot lūguši, lai šo lietu atliek, lai viņu vēl tur ne-
izšķirtu un mēs esot bijuši tam pretim. Te Cielēna ;
kungs citēja no protokolu grāmatas no 15.apriļa un
man jāteic, ka tas, ko Bastjāņa kungs gribēja izlasīt,
atšķiras no tā,kas tanī grāmatā ir rakstīts. Lieta ir
tā,ka toreiz runa gāja par divām sumām: par šomil-
jonu ārzemnieku zemju pirkšanai un par vienu īpašu
fondu, 500.000 latu lielumā, par kuru palielināja mi-
nistru kabineta rīcībā esošos līdzekļus. Es tuvāk paī-
siem 500.000 latiem negribu izrunāties, jo par tiem
tika spriests slēgtā budžeta komisijas sēdē. Pie šiem
500.000 latiem mēs uzstājāmies, ka par to jābalso tū-
līt pēc tām ziņām, kuras sniedza finansu ministrs;
bet mēs bijām pretim tam, ka šīs sumas izlemšana
tiktu atlikta. Turpretim, kas attiecas uz šo strīdīgo

-sumu ārzemnieku muižu pirkšanai, tad par to proto-
kolu grāmatā ir rakstīts: „Par pārējiem jautājumiem
vienojās, ka par tiem nekādi lēmumi šinī sēde nav
pieņemami." Tā tad mēs devām jums laiku apspriest.
Mūsu stāvoklis pie šo ārzemnieku muižu pirkšanas,
kā toreiz viss tika noskaidrots un pārrunāts, bija
tāds. Jau toreiz nāca paskaidrojumi no Ringolda
Kalninga kunga par tiem nolūkiem, priekš kādiem
tiktu šīs sumas izlietotas. Tad mēs sacījām, ka mes,
zemnieku savienība, vispāri principā stāvampar at-
līdzību tiem, kuriem zeme atsavināta/ un tadeļ ie-
slēdzam viņos ari ārzemniekus, bet mes stāvam par
to tik ilgi, kamēr būs likumproiekts, kurā būs ietilpi-
nātas sumas ne tik vien ārzemniekiem, bet ari pārē-
jiem Latvijas pilsoņiem, kuriem zemes atsavinātas.
Tagad kas ir noticis? Notā laika,_ kamēr mes bal-
sojām par šo sumu, ir pagājuši 2 mēneši. Vai valdī-
ba ir iesniegusi tādu likumprojektu, kur būtu pare-
dzēts,ka ari pārējiem pilsoņiem,kuriem zeme ir atsa-
vināta,par to tiks atlīdzināts? Nav. Tādēļ nevar pra-
sīt, ka mēs šodien balsotu par to sumu, par kuru mēs
zem zināmiem nosacījumiem balsojām budžeta komi-
sijā, ja valdība nav pēc 2 mēnešiem iesniegusi_ pro-
jektu, kurš atlīdzību izplatītu uz visiem. Tādēļ ari
šīs ierunas, kuras te cēla Cielēna un Bastjāņa kungi,
ar zemnieku savienības, stāvoklis ir tas, ka viņa vis-
pār stāv par atlīdzību, ir pilnīgi pareizs. Mēs stā-
vam par atlīdzību visiem tiem, kam zeme ir atsavi-
nāta un protams nirmā kārtā un vēl jo vairāk izvir-
zām savus pavalstniekus. Patiešām jāsaka, ka ja
jau kur, tad te būtu apkaunojošs stāvoklis pasaules
priekšā, ja mēs citus izvirzām pirmā vietā un sevi
atstājam otrā vietā. Bez šaubām, jūs variet segties
vienādi vai otrādi. Te jūs gribiet vilkt ārā no grūta
stāvokļa to valdību, kura sakarā ar jūsu balsojumu
par neatlīdzināšanas jautājumu, ir tanī nokļuvusi. Ļoti
liela patiesība bija Petrevica kungam, pret kuru jūs
kliedziet, ka tas tā nav, ka te ar neatsavināmās daļas
uzpirkšanu tiek mākslīgi pārmaksāts par atsavināto
daļu. Es negribu tuvāk par to izteikties, vai tā ir vai
nav, bet apklausāties par slēgto budžeta komisijas
sēdi, par paziņojumiem, kādus tur taisīja Ringolds
Kalnings un tad jūs nekliegsiet pretim Petrevica kun-
gam, ka te ar vienas daļas samaksu_nay domāta ari
samaksa par atsavināto daļu. Tādēļ jūsu iebildumi
bija nevietā par zemnieku savienības ieņemto sta-



997 Latvijas Republikas Saeimas V.' sesijas 27. sēde 1924. gada 12. jūnija. 998

vokli, ka ar šobalsošanu jūs taisāties izdarīt pārmak-
sāšanu ārzemniekiem. Te vairāk nekas nav, kā tikai
ceļa meklēšana mākslīgā veidā priekš tam, lai iz-
vilktu ārā no grūtā stāvokļa valdību, kādā jūs viņu
esiet nolikuši ar balsošanu vispārīgi pret atlīdzību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Meierovi-
cam.

Z. A. Meierovics (zemnieku savienība): Godā-
tie deputātu kungi! Runājot par ārkārtējo kreditu

j/'? XVI. daļu, debates pašlaik norisinājās ap diviem te-
košiem numuriem, proti Nr. 457 un 458. Suma, par
kuru runāja Bastjāņa kungs un kura, paredzēta se-
višķa fonda radīšanai sīkzemnieku un bezzemnieku

.. vajadzībām, ir atzīmēta Nr. 457, zem § 2. Tā ir
500.000 latu liela. Pret šo sumu neviens no mūsu
runātājiem nav izteicies. , Mēs par to ari balsosim.
Tā ir tā suma, attiecībā uz kuru, kā to ari no komisi-
jas protokoliem noskaidroja Goldmana kungs, ne-
viens no mums iebildumus nav_ cēlis un kuru mēs
visi kopā pieņemsim. Kas zīmējas uz otru sumu,
kura paredzēta Nr. 458, tad te nu ceļas it kā neskai-
drība. Principielais viedoklis, kādām vajadzībām
naudu izlietos, nedrīkstētu izsaukt domstarpības, jo
šis fonds tak tiek radīts, lai varētu sākt maksāt ār-
zemniekiem atlīdzību par atsavināto zemi. Trasuna
kungam nemaz nav par to ko šaubīties un domāt, ka

s ar šo fondu tiks darīts kas cits. Pievedīšu tikai divus
argumentus. Uz vienu no tiem aizrādīja jau iepriek-
šējie runātāji. Tas ir valdības galvas paziņojums at-
klātībai, ka valdība ir nodomājusi maksāt arzemnier
kiem par zemi atlīdzību. Bez tam ir vel otrs oficiāls
valdības dokuments — nota, kuru izsūtījis mans cie-
nījamais pēctecis tiem sūtņiem, kas_pret atlīdzības
nemaksāšanu iesnieguši protestus. Šinī nota valdī-
bas vārdā paziņots., ka valdība labvēlīgi nokārtos at-
līdzības jautājumu ārzemniekiem. Šīs valdības mu-
tiskās un rakstiskās deklara_cijas pavisamnoteikti un
konkrēti noskaidro lietas būtību, proti, kādiem mēr-
ķiem §458. prasītā nauda nepieciešama. Pie šī gadī-
juma lai man ir atļauts pakavēties mazliet nesena
pagātnē. Biju atvaļinājumā, kad tika diskutēts li-
kums pret atlīdzību, bet mani draugi man stāsta, ka
Cielēna kungs toreiz teicis, ka es it kā esot solījies
poliem maksāt par zēnu. Es tādu solījumu neesmu
devis. Tagad gan sūtņi lepni nēsā apkārt notu, kura
jūsu valdība devusi solījumu ^ar atsavināto zemi at-
līdzību maksāt. Tā tad par to, kādām vajadzībām šo
fondu izlietos, divu domu būt nevar. _ Kas zīmējasuz
principielo viedokli atlīdzības lietā, jūsējo un musejo,
tad ari še domstarpības nedrīkstētu būt; pie mums šis
princips, nav grozījies. Mēs stāvam par to, _ka vajā-
jamaksāt par zemi, ko esam atsavinājuši. jus stāvē-
jātpar to, ka nevajaga maksāt. Kāds princips tagad
jums ir, par to es skaidrību līdz šim neesmu dabūjis
ne no Cielēna, ne ari no Bastjāņa kunga. No viņu ru-
nām izskanēja divējādas domas. Bastjāņa kungs sa-
cīja, ka ja runa iet par kaut kādu atlīdzību ārzemnie-
kiem kaut vai maskētā veidā, tad sociāldemokrāti

\ esot pret to. Tā tad pēc Bastjāņa runas iznāk it ka
jūs nebūtu novērsušies no sava agrākā principiela
viedokļa. Cielēna kungs turpretim sacīja, ka var gan
būt tādi gadījumi, kad starptautiskie apstākļi mus
piespiež atlīdzību maksāt. Kungi, tas jaujr pavisam
cits viedoklis, te jau ir redzama novēršanas noagra-
kā principa. Cielēna kungs teica, ka agrākais ārlietu
ministrs smejoties par to, ka sociāldemokrāti pabal-
stot atlīdzības maksāšanu kaut vai ārzemniekiem.
Nē, kungi, par to man ne prātā nenāk smieties; es
esmu daudz reiz no šīsvietas teicis, ka starptautiskie
apstākļi mūs piespiedīs maksāt atlīdzību vismaz_ār-
zemniekiem. Toreiz ar lielu drosmi jūs atbildējat,
ka Latvijas suvereno varu neviens nevarēšot pie-

spiest maksāt atlīdzību āi zemniekiem. Bet šodien
Cielēna kungs tāpat ar lielu bravūru nāk un saka, ka
varot pienākt gan tāds brīdis, kad starptautiskie spē-
ki mūs piespiedīšot atzīt zināmu atlīdzības maksu
ārzemniekiem. Ja jau jūs tagad tā domājiet, tad jūs
esat savu pozicļju grozījusi, un par to es, pat līdz
smaidiem, priecājos. Bet pie šīs ļoti svarīgās lietas
mēs nedrīkstam ķerties nesagatavoti, un ja mēs to
darīsim, tad mēs rīkosimies ārkārtīgi vieglprātīgi.
Vai mums ir kāds likums, uz kura pamata mēs mak-
sāsim? Tāda likuma nav. Vai mums būs tāds li-
kums? Nezinām. Ja tāds likumprojekts ienāks, tad
par to runāsim un pēc likuma pieņemšanas, ievedīsim
budžetā ari' vajadzīgos izdevuma posteņus. Kamēr
šāda likuma nav, tikmēr ari budžetā nekas nav ie-
vedams. Tālāk, kam tad īsti maksās? Ārzemnie-
kiem maksāšot, bet cik maksās un kādiem ārzemnie- .
kiem, tas ir neskaidrs. Kalniņa kungs saka, ka vi-
siem ārzemniekiem maksāšot, bet Cielēna kungs do-
mā, ka jāmaksā tikai solīdiem ārzemniekiem. Kas
tad ir solids unkas nesolīds ārzemnieks, kas tad īsti
noteiks, kurš bustas solīdais un kurš tas nesolīdais?
Es_ paredzu, ka tās lietas nenotiksies tā, kā jūs to do-
mājiet (starpsauciens), jo pa šādu ceļu ejot, jums ne-
viens neprasīs par patīkamiem vai nepatīkamiem ār-
zemniekiem, bet būs cita sveša vara, kura jums pa-
teiks, ka jāmaksā visiem, jo visi ārzemnieki ir solidi.
Nekādas izšķirības nebūs.

Un beidzot uz jautājumu, cik tad īsti būs jāmaksā,
mes tāpat atbildes nezinām. (E. Radziņš no vietas:
«Fiktīviem ārzemniekiem nemaksāsim!") Redziet,
tā jau ir tā lieta, ka mēs neviens nezinām, kur sākas
fiktīvais un kur nefiktivais beidzas.

Mēs, kungi, taisāmies nostāties uz slidena ceļa
un gribam radīt ļoti bīstamu precedentu. Mēs gri-
bam dot tiesību atlīdzības jautājumā ārzemniekiem
pašiem līdzlemt. Tik tālu iet mēs nedrīkstam. (Ap-
lausi zemnieku savienības pusē.) Tas ir tas svarī-
gākais, jo tas ir pirmais solis, kur mēs gribam atzīt
ārzemniekiem tiesības līdzrunāt mūsu agrarlikumā,
vismaz tik tālu, cik tālu tas attiecas uz atlīdzības
maksāšanu. Ja līdz šimmēs asam ļoti uzmanīgi stā-'
vējuši par mūsu valsts suverenitātes neaprobežoša-
nu, tad acīm redzot jums, kungi, (pagriezies pret krei-
siem) nedrīkst pacelties rokas par to, lai tagad las
taptu citādi. Mēs nepazīstam attiecīgo likumprojek-
tu, nezinām, cik būs jāmaksā, bet agrārais likums no-
saka, ka atlīdzība nemaz nav jāmaksā, un pie šiem
apstākļiem pielaist kaut principā citu valstu līdz-
spriešanu, nekādi nav iespējams. Mēs varam būt
pārliecināti, ka turpmāk šim mērķim paredzētās su-
mas palielināsies un ja šogad mēs gribam ievest bu-
džetā 1 miljonu latu, tad nākošu gadu jaū būs jāieved
vairāki miljoni un turpmākos gados šī suma sniegsies
jau varbūt desmitos,miljonos, jo svešā vara jums tad
vienkārši pateiks, ka tik uri tik daudz jāmaksā, un
man liekas, kad šis rēķins būs izdomāts līdz galam,
kad būs saredzams viņa kopsavilkums, tad tā suma
iznāks tik liela, ka mēs to panest nevarēsim. Mūsu
projekts, kā toreiz, tā ari tagad — paredzēja atlīdzību,
ko valsts ir spējīga maksāt, un kas ir taisnīga, proti
maksāt cenu ko zeme atsavināšanas laikā bija vērta.
Firksa kungs šodien pateica, ka mūsu projekts ari bi-
jis neko nemaksāt, jo mēs būtu maksājuši ķīlu zīmēs.
Ja Jūs, Firksa kungs, un Jūsu draugi būtu varējuši
pārdot Jums piederošās muižas, vai tad Jūs būtu va-
rējuši pie tik lielām transakcijām saņemt par tām tīru
naudu? Vai ķīlu zīmes, jeb obligācijas nav tik pat
vērtas un vai drošības ziņā tas nav viens un tas pats?
Ķīlu zīmes nav nekāda nereāla vērtība, tā ir atlīdzība
iespējamās robežās.

Mēs ari nepiekrītam pilsoņu šķirošanai,kā jūs to
dariet, tādos, kuri. stāv augstāk par mūsu pilso-
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ņiem un mūsu pašu pilsoņos. Es domāju, ka Latvi-
javar sevi pieskaitīt pie tām kulturelām valstīm, ku-
ra savus pilsoņus var nostādīt uz tāda paša līmeņa,
kā citu valstu pilsoņus. Ir ļoti maz tādas valstis, kur
tas tā nav, un kur ārzemniekiem ir privilēģijas; jūs
ziniet, ar kādu enerģiju Turcija kratījās vaļā, no tā
saucamām kapitulacijām, lai būtu vienlīdzīgas tiesī-
bas, kā ārzemniekiem, tā ari vietējiem pilsoņiem. Bet
ko tagad grib ievest mūsu demokrātiskā Latvijā?
(Cielēna starpsauciens.) Cielēna kungs, runāsim no-
pietni par šo lietu, fakts tak ir, ka mēs sākam šķirot
mūsu pilsoņus no ārzemniekiem, piešķirot pēdējiem
lielākas tiesības, kā mūsu valsts pilsoņiem. (Cielēna
starpsauciens.) Nodevējiem, kuri izrādīsies par ār-
zemniekiem. Ja, kā tad jūs panāksat to, ka tie muiž-
nieki. kas irnodevēji, nevar tikt par ārzemniekiem.
Vai jus domājiet, ka neatradīsies neviena valsts, kas
tos uzņems sava pavalstniecībā, vai iūs varēsiet aiz-
liegt kādai valstij to darīt? Ar šādu politiku mēs
taisni pamudinām tos mūsu pilsoņus, kas atlīdzību
ka Latvijas pilsoņi saņemt nevar, pāriet ārzemju pa-
valstniecībā, jo tad viņi savas intereses redzēs labāk
ievērotas. Gaļa slēdziens ir sekošais: neilgi atpakaļ
jus kungi, nācāt ar lielu aplombu un sacījāt — mēs
nemaksāsim par atsavinātām muižām. Nu tad izve-
diet to ari dzīvē. Mēs šinī lietā jums bijām pretī,
esam pretī un būsim pretī. Bet kas notiek pašlaik?
Jus tagad sakāt, ka apstākļi un vara piespiežot ār-
zemniekus atlīdzināt. Nekā nevarot darīt, Radziņa
kungs. Tie laiki acīm redzot pagājuši, kad jūs bijāt
tanīs ilūzijas, ka mes esam visspēcīgi. Mums jārēķi-
nās ar starptautiskiem faktoriem. Jūs nolēmāt, ka
maksāts netiks. Tas tika izzvanīts pa visu pasauli.
Bet nak sūtņi un protestē pie godājamā Sējas kunga.
Notiek sapulces un apspriedes. Nolemj, ka tā palikt
nevar un jus galu galā, negribēdami, esat spiesti to-
mēr kādu izeju rast. Te nu ir rasta viena izeja,kura
nav izdomāta, kuras gala konsekvences mēs neviens
vēl neredzam. Aiz visiem šiem iemesliem mēs paš-
laik par šo budžeta posteni balsot nevaram.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicām.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Budžeta paragrāfs par fondu ārzemnie-
ku zemes uzpirkšanai kļuvis par piedauzības akmeni,

/

ņz kuru apvienojas visas opozicijas partijas, sākot no
maziniekiem līdz pašam labajam spārnam cīņā pret
tagadējo_koaliciju un sevišķi nret sociāldemokrātiem.
Te vairāk tiek runāts par godīgumu un negodīgumu
nekā par pašu faktisko pusi. Es apstāšos pie tā, kā
mušu frakcija izturējās pie atlīdzības jautājuma.Lieta
negrozās tikai ap ieskatīšanos vienam vai otram sir-
dī, bet grozās ap to, kā katra frakcija ir rīkojusies un
kādas politiskas konsekvences ir bijušas viņas rīcī-
bai. Vispirms, kādu stāvokli atlīdzības jautājumā ie-
ņēmusi zināmos diezgan atbildīgos momentos mazi-
nieku frakcija un mēs? Mēs 1922. gada jūlijā, kad
apsprieda atlīdzības likumu Satversmes Sapulcē, rī-
kojām obstrukciju ar zināmu politisku nolūku, lai at-
līdzības jautājums netiktu Satversmes Sapulcē iz-
šķirts. Uz to nav jāskatās no tā redzes stāvokļa, cik
katrs toreiz bijis vieglprātīgs, cik apdpmīgi izvēlē-
jies līdzekļus, bet pēc tām politiskām konsekven-

xem, kādas mēs gribējām panākt. Un tas bija, lai
atlīdzības jautājums netiek i7?1-'rts Satversmes Sa-
pulce. Mēs zinājām, ka, ja viņš tiks izšķirts Satver-
smes Sapulce, tad atlīdzība būs jāmaksā visiem muiž-
niekiem. Ceļas jautājums, vai mūsu politika bija pa-
reiza? Viņa bija_pareiza tanī ziņā, ka mēs panācām
to, ko mes gribējām; mēs panācām, ka atlīdzības
jautājums Satversmes Sapulcē netika izšķirts un tika
atlikts uz Saeimu. Tālāk — vaimūsu politika bija
pareiza tanī ziņa. ka mēs pārnesām šo jautājumu uz
Saeimu? Ari teatbilde ir jūsu priekšā — ir pieņemts

likums, ka par atsavināto zemi atlīdzība nav jāmaksā,
tā tad mūsu pareģojums ir bijis atkal pareizs un mūsu
obstrukcijas politiskās sekas 1922. gadā ir bijušas
labvēlīgākas priekš tiem, kuriem šīs nastas gribēja
uzvelt, t. i. latvju tautai. Bet ko tad jūs sakāt? Jūs
sakāt, ka esot atvēlējuši mums vārdu, neesot lieguši
mums runāt. Tā būtu par daudz liela bezkaunība no
jums bijusi, ja jūs ļautu tiem runāt, kas jums patīk,
kas runā jums par labu. Bet ir vēl viens jautājums,
ļoti liels politisks un lietderības jautājums, kādu tak-
tiku vajadzēja piekopt, lai atlīdzības jautājums tiešām
tā tiktu izšķirts, kā viņš tika izšķirts. Un te nu jūs
mūs nepabalstījāt un nosaucāt mūsu politiku par me-
žonīgu. Paskatīsimies, kur, sekojot jūsu politikai at-
līdzības jautājuma izšķiršanā, mēs būtu nonākuši?
Skaidra lieta, ka mēs būtu nonākušipie tā, ka atlīdzī-
bas jautājums tiktu izšķirts Satversmes Sapulcē. Tā
tad faktiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs ļoti vēsturi-
skā brīdī, cik parlamentā tas ir iespējams, izlietojām
visus līdzekļus, lai panāktu zemes atsavināšanu bez
maksas, kamēr jūs bijāt tam pretim, lai gan principā
teicāt, ka jūs esat pret atlīdzību. Jūs vedāt politiku,
kuras konsekvence bija samaksāt atlīdzību muižnie-
kiem. Redziet, tā ir tā starpība starp mums un jums
atlīdzības jautājumā. Par ko tad nu Petrevica kungs
nāk un uztraucas? Ko tad jūs mums pārmetiet? Vai
tas iiav skaidrs fakts, ko taču neviens nevar apgāzt?
Tas ir viens. Tālāk, pārejot uz tagadējo laiku par
atlīdzības jautājumu jūs atdūrāties uz mūsu tagadējo
koaliciju, kā mēs tagad esam mēģinājuši šo jautājumu
atrisināt. Atkal tika runāts daudz lieka, bet faktiskā
puse ar nolūku tika noklusēta. Iznāca it kā tā, ka
labam spārnam, tam, kurš visu laiku ir biedējis Lat-
viju no tām «briesmām", kādas būs, ja nemaksās at-
līdzību muižniekiem, šodien jāsāk mūs biedēt ar tām
briesmām, kādas būšot, ja maksās atlīdzību muižnie-
kiem. Pēc viņu domām šis paragrāfs nozīmējot atlī-
dzības maksāšanu. Es vēlāk pierādīšu, ka tā gluži tā
lieta vis nav. Bet savāda ir jūsu pozīcija pati par
sevi. Viņā nav nekādas loģikas. Savukārt mazinie-
ki atsaucās uz mūsu soļiem šinī atlīdzības jautājumā,
protiet, esot bijusi kāda apspriede pie Valsts Prezi-
denta visām koalicijas frakcijām un visi jau zinot,
kas tur esot izlemts. Tur sociāldemokrāti esot pie-
krituši tam, ka ārzemniekiem jāmaksā atlīdzība. Iz-
rādās, ka esat nepareizi informēti. Šīs apspriedes
galvenais nolūks jums nav zināms un viņš nav ari
slēpjams, Lindiņa kungs, neuztraucaties! Šī apsprie-
de notika pēc tam, kad Saeima jau 2. lasījumā bija
pieņēmusi likumu par to, ka atlīdzība muižniekiem
nav maksājama. Tad, protams, pacēlās starp koali-
cijas frakcijām domas, vai tas būs pareizi un pacē-
lās šīs domas tādēļ, ka bija iesniegtas dažas protesta
notas. (Smiekli pa labi: „Aha!") Un tas ir pilnīgi
saprotami, ka dažām pilsoņu frakcijām tāpat kā jums
ir loti bailes no ārzemnieku notām. Mūsu frakcijai
nav tik baiļu no tām. Tad sanāca šī apspriede un ta-
nī galvenais nebij vis lēmums par šī fonda dibināšanu,
bet galvenais bija panākt to, lai tie, kas ir balsojuši 2_.
lasījumā pret atlīdzību, netiktu iespaidoti 3. lasījuma
balsot par atlīdzību. Lūk, tas bij šīs apspriedes gal-
venais mērķis. Un mūsu frakcija, Lindiņa kungs, ir
tā, kura ari šinī apspriedē veica savu vēsturisko uz-
devumu. Viņai izdevās pārliecināt pārējās frakcijas,
ka valdībai'nav ne mazākā iemesla darīt iespaidu uz
Saeimu ar šīm notām, lai Saeima grozītu savu lēmu-
mu,kuru viņa ir pieņēmusi 2. lasījumā atlīdzības jau-
tājumā. Lūk, tas bija mūsu nolūks. Protama lieta,
ja jūs gribiet nostādīt lietu tā, ka starp centru, starp
pilsoņiem un sociāldemokrātiem nedrīkst būt nekad
nekādas domu starpības tad tā ir jūsu darīšana. Mes
tā neskatāmies ne uz šo valdību, ne uz šo koaliciju,
ka starp šo koaliciju un sociāldemokrātu frakciju ne-
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drīkstētu būt domu starpības. Es jums pateikšu at-
klāti, ka šinī valdībā bij locekļi — tagad, paldies
Dievam, tie vairs nav — kuri tad, kad ārzemnieki
mums draudēja, teica, ka vajaga nokārtot šo jautā-
jumu citādi. Tas nu nenotika. Nepārmetiet mums,
ka mēs, atrazdamies koalicijā, esam sekmējuši šāda
fonda nodibināšanu. Taisni otrādi, mēs esam sek-
mējuši to, lai izietu cauri šis likums, ar kuru tiek
turpināta tā pati politika, kas tika iesākta 1922. gadā,
kad jūs mums metāt sprunguļus ceļā un saucāt mūs
par mežoņiem. (R. Lindiņš no vietas: «Bet vai tad
tika apspriesta Sējas nota un atļauts to sūtīt?")
Tagad atļaujiet ari par to. Šinī apspriedē, kā es jau
teicu, nebij pilnīgas vienprātības un ari nevarēja būt,
jo ir koalicijā tādas frakcijas, kuras principā atlīdzību
atzīst, un ir ari tādas, kuras atlīdzību principā ne-
atzīst. Tā tad nav brīnums, ka domu starpības tur
bija. Bez šaubām, ir taču pielaižams, ka varēja būt
ari priekšlikumi par to, ka vajaga ievest atlīdzības
fondu priekš ārzemniekiem. Bet jums taču nav ne-
kāda pierādījuma par to, ka sociāldemokrātu frak-
cija būtu bijusi tā, kas atbalstījusi atlīdzības fonda di-
bināšanu. Viss tālākais tikai rāda to, ka mēs kon-
sekventi esam izveduši politiku nemaksāt_ atlīdzību
ne ārzemniekiem, ne iekšzemniekiem. Pec_ proto-
koliem ir noskaidrojies, ka budžeta komisija mušu
frakcija ir bijusi pret šo fondu, zemnieku savienība
turpretim ir bijusi par šo fondu. (Ulmaņa starp-
sauciens.) Tagad, Ulmaņa kungs, Jūs dzirdesat mu-
šu priekšlikumu, kurš ir iesniegts jau pirms visam
jūsu runām, un kurš skan tā: Pievienot šo sumu fon-
dam priekš bezzemnieku un sīkzemnieku apgādāša-
nas ar zemi. (Starpsauciens labā pusē: «Tasjr tas
pats!") Kungi, ko jūs uz to varat teikt? Jus sa-
kāt, ka tas ir tas pats. Atļaujat man prasīt, vai no
ārzemniekiem nav brīv zemi pirkt. Ja jus gribat
zemi pirkt, tad pa priekšu ir jāzin, vai viņi maz to
zemi pārdod. Ja jūsgribat zemi pirkt, tad nav teikts,
ka zemi pirks tikai no ārzemniekiem, bet zemi varētu
pirkt ari no iekšzemniekiem. Tagad nu ir jautā-
jums, kā to zemi pirkt. Par to mes uzdodam valdī-
bai izstrādāt attiecīgus noteikumus jeb likumu. Kun-
gi, ja jūs gribat pilnīgi godīgi un objektīvi nakt_ mums
palīgā izstrādāt tādus noteikumus, vai tad pec jūsu
domām kaut ari vissliktākā valdība var izlietot to
fondu tā, kā jūs to iedomājaties, ļaunā nozīme? Ja
jūs nebalsosat par mūsu priekšlikumu, tad mes pļe-
ņemsim šo priekšlikumu bez jums ka tiek dibināts
zināms fonds nevis ārzemnieku zemes uzpirkšanai,
bet vispār zemes uzpirkšanai priekš sīkzemnieku
un bezzemnieku apgādāšanas ar zemi. Sevišķi tas
ir domāts latgaliešu priekšlikumā, kuru mēs tikai ar
savu priekšlikumu atbalstām. (R. Lindiņš no vie-
tas : «Nevainība tiek glābta un kapitāls izsists.") Kas
tad nu ir noticis? Taču nekas nav noticis, tikai tas,
ka varbūt koalicijā par atlīdzības jautājumu pastāv
domu starpība. Bet es vēl vairāk gribu teikt_ ka so-
ciāldemokrātu frakcija vēl nekad nav uzņēmusies
atbildību par visiem valdības soļiem un sociāldemo-
krātu frakcija ir izlietojusi savu iespaidu, lai tie soļi
būtu tādi, par kuriem mūsu frakcija varētu kaut ari
minimālāko atbildību uzņemties. Tas nav nekāds
brīnums, tas nenotiek mūsu valstī vien, bet ari dau-
dzās citās valstīs, ka valdību atbalsta ne tikai tad
vien, kad viņas politikai piekrīt uz vjsas linijas, bet
kad tai piekrīt kaut ari vispārējos vilcienos. Tā-
pēc jums censties pārmest mums to, ko teicis mi-
nistru prezidents, vai kāds ministrs, vai kāds frak-
cijas priekšstāvis, ir nevietā. Mūsu frakcijai par to
atbildība nav jānes. Mēs darām visu priekš tam,
lai šis jautājums par atlīdzības nokārtošanu un to
sumu izlietošanu, kas budžetā atvēlētas, ietu savu

likumīgo un pareizo ceļu. Vēl it nekāda iemesla
nav mums pārmest, ka mēs gribam atlīdzību maksāt
ārzemniekiem. Mēs to negribam un likums ari liedz
maksāt atlīdzību, jo nolemts ir par atsavinātām ze-
mēm nemaksāt. Runa iet par to zemju pirkšanu,
kuras mums nepieder uz tādiem pamatiem, uz kā-
diem varētu zemes vispāri pirkt. Par to ir izstrā-^dāts likums un liekas, tas neko nelabvēlīgu mums
nevar dot, jo zemes varam pirkt tikpat kā no iekš-
zemniekiem tā no ārzemniekiem, tāpat ari no jums.
Un ja ārzemnieki to uzskata par atlīdzību sev, tā
viņu darīšana. Es tomēr nesaprotuMeierovica kunga
pozīciju, kurš no vienas puses saka, esot teicis, ka
vajadzēs maksāt,_ bet tanī pat laikā viņš brīdina par
ārzemnieku zemēm maksāt, jo tas Latvijai ir visai
neizdevīgi, pat bīstami. Ko Meierovica kungs ar to
gribēja teikt? Liekas, pārāk liela nekonsekvence
bija viņa runā. Mūsu pozīcija par atlīdzības mak-
sāšanu ir ļoti skaidra un līdz pēdējam laikam to
esam centušies izvest cauri, ko mūsu frakcija aiz-
stāvēja 1922. gada jūnijā, kad gāja ļoti karstas cīņas
par atlīdzības jautājumu Satversmes Sapulcē, kad
labais spārns kopā ar citiem pilsoņiembijapret mums
šinī jautājumā un kad ari mazinieki bija tanī pusē,
kura neatbalstīja mūs. Mēs esam savu izveduši
cauri un ar likuma pieņemšanu par atlīdzības nemak-
sāšanu esam panākuši to, ko mēs vispār varējām
panākt, ja mēs to esam panākuši, tad gan bez jūsu
pūliņiem atlīdzības jautājumā, tāpēc vēl šodien nākt
un mums pārmest to, kur jūs visvairāk esat vai-
nīgi, jums ir vismazākais iemesls.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmiņam.
H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go-

dātie tautas vietnieki. Liela, daļa no tiem iebildu-
miem, kuri bij vērsti pret manu runu, ir atspēkoti no uy^
vēlākiem runātājiem. Tāpēc es pāris vārdos aiz- y
ķeršu vēl to, kas netika atspēkots. Arveds Kalniņš ^
aizrādīja, ka suma ārzemnieku zemju atpirkšanainav
atlīdzība, bet ir tikai zemju uzpirkšanapar labu valsts
fondam, tā tad liela labdarība priekš mūsu jaunsaim-
niekiem. Šī doma tika noskaidrota no vairākiem
runātājiem, ka tas būtu pārāk naivi, ja mēs uz šo
paskaidrojumu ieietu. Tā ir skaidra lieta, ka tas ir
domāts kā atlīdzība. Tas ir noskaidrots ari no krei-
sās puses, kura principā līdz šim tādu lietu nevarēja
atzīt. Tad — zemnieku savienība agrāk esot bijusi
par atlīdzības maksāšanu ārzemniekiem. Tas ir bez
šaubām tā, bet par maksāšanu kopā tikai ar visiem
citiem zemju bijušiem īpašniekiem, kā es to jau uz-
svēru savā runā. Ja mēs pieņemam likumu, ka ār-
zemniekiem jāmaksā, tad mēs stāvam par to, ka ari
saviem pavalstniekiem mums jāmaksā. Kalniņa
kungs domāja, ka man nebūtu bijis tiesības aizrā-
dīt, ka mēs maksājam valsts nodevējiem un tiem
ārvalstniekiem, kuri ieguvuši nelikumīgā kārtā ta-
gadējo pavalstniecību. Mums nav ne mazākā no-
skaidrojuma šinī jautājumā. Mums nepastāv par to
nekāds likums, Krievijas likums, pēc kura varēja
pieņemt ārzemju pavalstniecību tikai ar tās valsts
aļauju, pie kuras pilsonis pieder, vairs nepastāv.
Krievija nepastāv un mums par pavalstniecību ne-
kādu likumu nav. Pilnīgi pareizi, kā Meierovica
kungs aizrādīja, ka ieinteresētās personas iegūst pa-
valstniecību ārzemēs negriežoties pie Latvijas pēc
atļaujas, un mēs būsim spiesti ari tādām atlīdzību
maksāt. Tā tad tas ir pilnīgi nenoskaidrots jautā-
jums. Tad vēl otrā kārtā — it kā ari valsts node-
vējiem nemaksāšot atlīdzību. Tas ariir pilnīgi ne-
noskaidrots jautājums. Cik man zināms, tad nav
vēl neviena muiža sekvestrēta par valsts nodevību.
Vienā otrā vietā tas bija noticis, bet nāca amnestija
un sekvestrs tika atcelts. Ja nemaldos, tad mūsu
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tiesu iestādes noskaidroja, ka tas tiek atcelts un vi-
siem pilsoņiem tika ieradīta neatsavināma
daļa, ari tādiem, kuri bij aizdomas, ka tie
ir valsts nodevēji. Ar _ vardu sakot, stā-
voklis ir tāds, ka ir jamaksa_ visiem, vai
tie būtu nodevēji, vai ne, vai tie butu Latvijas pa-
valstnieki bijuši pirms Latvijas tapšanas vai ari par
tādiem kļuvuši pēdēja, Latvijas valsts pastāvēšanas
laikā. Tā tad mans apgalvojums, ka mes būsim
spiesti maksāt mūsu niknākiem ienaidniekiem.Ja pie-
ņemsim šo sumu, ir pilnīgi dibināts. Nevarētu, at-
tiecoties uz ārējo politiku, izvest principu: jo sliktāk,
jo labāk, un to tagad_ izvedot zemnieku savienība,
pretodamās atlīdzībai ārvalstniekiem. Zemnieku_ sa-
vienības politika ir tāda, ka jāievēro viss, kas nakta
Latvijai par labu mūsu ārlietu politika. Tas iespē-
jams citādi, tas nav glābjams ar šo_ niecigo_ ielāpu.
Ārzemes tomēr skatās, ko mes darām sava parla-
mentā. Mūsu stāvokli var glābt tada kārta, ka mes
visiem pilsoņiem maksājam atlīdzību, ka p_aliekam
pie privātīpašuma principa un to nenoraidām. Ar
vārdu sakot, zemnieku savienība, grib darīt pec ie-
spējas labāk. Firksa kungs paskaidroja, kapēcvrņi
nav piedalījušies balsošana par atlīdzību. Izradās,
ka zemes cena ir par zemu, obligācijas par maz iene-
sīgas, viņas nevar izlietot. Tapec viņi pavisam at-
sakās no atlīdzības. Tas ir ļoti saprotams paskaidro-
jums. Ir daudz bijušo baronu, kuri 700 gados, lie-
lākā daļa mazākā laikā, lietodami savas lielas lati-
fundijas, uzkrājuši daudz zelta ārzemes, varbūt tik
daudz, ka viņiem nav no svara, vai tur par tam
20- vai 30.000 pūrvietām dod vai nedod kaut ko. Ja
tas tā, tas mūs neinteresē. Bet rnusu Latvijas pil-
soņi nevar tik vienkārši skatīties uz jautājumu. Mes
esam ieinteresēti par mūsu labam_ starptautiskam
politiskām un ekonomiskām attiecībām. Tapec Lat-
vijas interesēs ir maksāt atlīdzību visiem, vai viņi
grib, vai negrib. Ja negrib, tad tas priekš mums
vēl labāk. Mums princips jāizved. Cielēna kungs
sacīja, ka šinī jautājumā, starp citu, parādījies ari
rāmajā latvietī zināms temperaments, zināms uzbu-
dinājums. Acīm redzot ari Cielēna kunga, ka lat-
viešu cilvēkā, temperaments parādījies vel lielākā
mērā. Es neinteresējos, tas mani ļoti maz interese,
bet man liekas, ka uz manu adresi krita Cielēna
kunga teiciens, par kuru viņš pats velak izteicas, ka
tas, varbūt, bijis par stipru. Es atgādinašu,_ka Cie-
lēna kungs ir bijis ārlietu viceministrs, un tadeļ ele-
mentāriem jēdzieniem par vienkāršu pieklājību vi-
ņam taču jābūt pazīstamiem. Bet personīgi es ne-
justos pārāk apvainots no Cielēna kunga, ja steno-
gramu es būtu nosaukts neparlamentariski, kaut ari
salīdzinājuma veidā. Kas attiecas uz to, ka es esmu
baidījis toreizējo parlamentu ar ārvalstīm, ka ja mes
nedosim muižniekiem 3 pūrvietas zemes ka neatsa-
vināmu daļu, mūs neatzīs u. t.t. un ka tas viss
ir bijis velti un lieki, tad es varētu aizrādīt Cielēna
kungam, ka manā projektā bija ievestas 300 Lat-
vijas pūrvietas, t. i, 3 pūrvietas tika pieņemtas par
1 hektāru. Tai likumprojekta, kuru izstrādāja Sa-
tversmes Sapulce, tika pieņemti 100 hektāri, kuri
ir tās pašas 300 Latvijas pūrvietas. (Sauciens pa
kreisi: «Kur tas tā ir?") Latgalē lielā daļa muižu
ir atstāti 100 hektāri, tikai Baltijas daļā, Kurzeme
un Vidzemē bruņniecības muižas piešķirti pa 50
hektāru, bet pārējās tāpat 100 hektāri. Tā tad pār-
metums par baidīšanu ir nevietā. Bet es baidīju
gan, kungi, ar kaut ko. Es baidīju ar to, ka privāt-
īpašuma princips uz zemi ir neaizskarams, un es tei-
cu, ka jamēs to neievērosim, tad, bez šaubām, ārze-
mes mūs neatzīs. Cielēna kungs, kā bijis ārlietu vice-
ministrs, kas ārējā politikā ir rūdīts kungs, zinās, ka

ārzemes gaidīja, kamēr mēs apspriežam agrāras re-
formas likumu. Un kad mēs to pieņēmām pilsoniska
garā, tad tikai nāca atzīšana— 26. janvārī 1922. gada.
Pēc tam, kad ārvalstis tiešam pārliecinājās, ka Lat-
vija, kura dzīvo lielinieku krātera mala, tomēr nav
lielinieku, bet ka tā ir pilsoniska republika, tad ti-
kai nāca atzīšana. Tāpēc taisni mans brīdinājums
bija pilnīgi vietā. Ja mēs toreiz zemi butusadalī-
juši uz galviņām bez atlīdzības, varbūt, uz mūža no-
mu, tad, bez šaubām, ir vēl liels jautājums, vai un kad
mēs tiktu atzīti. Tad vēl Cielēna kungs aizrādīja,
ka es stipri aizstāvējis ārzemniekus, sevišķi poļus
Latgalē. Bez šaubām, es aizstāvēju un aizstāvu

^
la-

bas attiecības ar ārzemēm, un tas, man liekas, ir
mūsu valsts politikas pirmais pamats. _Tas_mums
ārkārtīgi jāievēro. Bet mēs varam ieverot ārzem-
niekus ne vairāk, kā savus latviešu pilsoņus, Un ap
to taču lieta grozās. Es esot devis poļiem muižas
atpakaļ, un parādījis sevišķu mīlestību pret poļiem.
Tas, kungi, nav fakts, un kur Cielēna kungs to ir ņē-
mis, tas man nav saprotams. Tad Cielēna un velak
citi kungi aizrādīja, ka zemnieku savienībai neesot
konsekvences savos uzskatos. Te jau Meierovica
kungs un vairāki pilsoņi paskaidrojuši, ka šī kon-
sekvence ir. Mēs svēti aizstāvam privāto īpašumu
un gribam atlīdzību maksāt visiem. Mūsu konsek-
vence ir tā, ka mēs labprāt vēlētos, ka Saeima re-
vidētu savu nepareizi izdoto likumu par atlīdzības
nemaksāšanu. Ja viņu var revidēt, tad mes būsim
pirmie, kas balsos _par atlīdzību, bet tada veida —
par pusatlīdzību mūsu ienaidniekiem - ārzemniekiem
— kas nostāda pazeminošā stāvoklī suverenas tau-
tas pilsoņus, mēs balsot nevararm Mēs balsosim gan
par to, ka atlīdzība būtu vajadzīga visiem bijušiem
zemes īpašniekiem. Tad Bastjāņa kungspaskaidroja,
un izrādās, ka viņš tik ļauni nav domājis par atlī-
dzību. Viņš ari neatzīst, ka tā būtu atlīdzība, bet
gan, ka šī suma vispārīgi domāta zemju uzpirkšanai,
ka tur ir viens postenis, ar kuru Latgales deputātu
kungi ir nodarbojušies vairākus gadus, prasīdami
zināmu sumu zemes bankai kā kreditu zemes uz-
pirkšanai latgaliešiem Baltijā. Tas ir cits jautājums.
Kredits var būt lielāks vai mazāks. Bet te iet runa
par citu — par ārzemnieku zemju uzpirkšanu. Ari
ja mēs ievestu tik un tik miljonus šo_ zemju uzpirk-
šanai, tad tas būtu nepareizi. Vienīga izeja ir atklāt
kreditu zemes bankā, lai paši pilsoņi uzpērk. Valsts
nevar iemaisīties privātā iniciativē. Šinī gadījuma
es saprotu šo budžeta posteni tā, kā to budžeta ko-
misija ir cēlusi priekšā XVI. likumprojekta daļa, ka
valsts pati uzpērk muižas. Pielaižams vienīgi, ka
valsts aizdod pilsoņiem aizdevumus, lai viņi iegūst
zemi, vienalga, vai no ārzemniekiem, vaļ iekšzem-
niekiem. Bastjāņa kunga domām, izradās, pievie-
nojas ari Rudevica kungs. Viņi visu laiku, izvezdami
savu likumprojektu pret atlīdzību, esot pulējušies
valsts labā. Mums liekas, ka jūs pūlaties šinī ziņā
taisni par sliktu mūsu valstij. Jūs ar šo likumu dis-
kreditējāt mūsu valsti, bet_ tagad nu_ gribiet glābt to
no šī stāvokļa, jo tagad sak nākt tas spaidīgas no-
tas ārlietu ministrijai un vispār valdībai. , Ar mazu
ielāpinu jūs šo lietu gribat glābt, bet, ka jau es teicu,
ar to nekas nav panākams. Ja gribam but_ patstā-
vīga valsts, uz kuru mūsu kaimiņi Vakareiropā skatās
ar zināmu cieņu, tad nevaram izdot tādus likumus,
kas mazina mūsu suverenās tautas cieņu. Tagad
Rudevica kungs saka, ka jau pirms visām šīm ga-
rām runām viņa frakcija esot iesniegusi priekšlikumu,
pievienot šo sumu vispār zemju uzpirkšanai. Tomēr
atļaujat apšaubīt jūsu labo gribu. Ja ari_ jūsesiet
iesnieguši tādu priekšlikumu, tad tomēr mes vel ne-
varam zināt, cik lielu daļu no šīs sumas, kuru jūs ta-

#
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gad novēlat vispār zemes iepirkšanai, jūs tomēr iz-
sniegsiet ārzemniekiem kā atlīdzību. Bet par šo at-
līdzību, tik vienptļsīgu, mēs nekādā ziņā nevaram
balsot. Tomēr visā visumā es priecājos, ka_ sociāl-
demokrātu kungi ņem atpakaļ šo posteni tādā veidā,
kā tas tika nosaukts. Tas tomēr ir liels solis uz
labo pusi. Viņi neprasa vairs šo sumu vienīgi atlī-
dzībai ārzemniekiem, neprasa ārzemnieku zemju uz-
pirkšanai, bet vispārīgi zemju uzpirkšanai. Tas ir
liels solis uz priekšu, savā ziņā kļūdas atzīšana.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Mani
, kungi! Mēs esam runājuši par ļoti dažādām lietam
/ un man liekas, esam daudz ko lieku runājuši._ Pie-

mēram, mēs gribam izšķirt jautājumu, vai kāds ir
grozījis savus uzskatus, vai nav grozījis. Ja, kungi,
atļaujat man pateikt, ka es šādu dogmatismu nesa-
protu, ka cilvēks nekad nevarētu savas domas gro-
zīt. Reliģijā gan ir zināmas dogmas, kuras nedrīkst

' grozīt, bet vai jūs, kungi, domājat, kurš katrs no
mums un ne tikai atsevišķas personas, bet ari frak-
cijas, vai jūs domājat, ka varētu būt tik nemaldīgi,
ka ja reiz ir nostājušies uz zināmas programas, zinā-
mas dogmas, tad to vairs nekad nevajaga grozīt.
Atļaujat man pateikt, ka tādu dogmatismu es nesa-
protu. Taču pate dzīve piespiež dažu reizi mainīt
savus uzskatus. Es domāju, ka par tādu jautājumu
varētu strīdēties ne tikai vienu dienu, bet veselu gadu
un tomēr šo jautājumu neizšķirsim. Tagad piemē-
ram jūs runājat par to, vai ārzemniekiem maksāt
vai nē. Bet kungi, likums taču skaidri nosaka, ka
atlīdzību nemaksā nevienam. Es saprotu, ja butu
iekustināts jautājums par to, ka vajaga nākt ar likum-
projektu, ka vajaga maksāt, jo izrādījies, ka atlīdzī-
bas nemaksāšanu dzīve izvest nevar un vajaga
maksāt atlīdzību. To essaprotu, bet tagad šeit strī-
dēties par to, vai maksāt, vai nemaksāt, tas nu ir
pilnīgi nevietā, tik ātri jūs šo lietu neizšķirsat. Šis
budžeta pants ari nevar šo lietu izšķirt mes varam
norunāt šodien, rīt un vel veselu nedēļu, bet mes
šo jautājumu neizšķirsim ar šīm savam runām. Bez
tam, runāt par to, cik taisnības ir bijis pilsoniskam
frakcijām un cik taisnības ir bijis sociāldemokrātu
frakcijai, ir nevietā. Vai sociāldemokrātu frakcijai
ir bijusi taisnība, kas stāvējusi par atlīdzības nemak-
sāšanu muižniekiem par atsavināta, zemi, vai pilso-
niskām frakcijām, kuras uzstājās par atlīdzību? Ma-
na pārliecība ir tā, ka atlīdzība ir jāmaksā,par to es
stāvu ari šodien, bet ar šo pantu budžeta, man jā-
saka, mēs šo lietu neizšķirsim unmes varam runāt,
cik ilgi gribam. Vienīgā runa, pec manām domam,
var būt par to, kā saprast XVI. daļas tekoša Nr. 458,
3. pantu. Vai maksāt ārzemes pavalstniekiem tikai
par neatsavinātām un neatsavinajamam daļām, vai
samaksāt par visu muļžu? Un man liekas, ka opozī-
cija, kura tagad uzstājas, lai_ viņa neņem ļauna, ja
pateikšu, ka viņa laužas vaļējas durvīs. Ja, kungi,
piemēram še nāk no vienas, otras un trešās frak-
cijas un pasaka, ka mēs to budžeta pantu saprotam
tikai tā, ka par to sumu ir uzpērkamas tikai neatsa-
vināmās daļas, tad liekas, kungi, ka jus laužaties
vaļējās durvīs. (A. Klīve no vietas: «Kāda tur star-
pība?") Mēs nerunājam pašlaik, kāda te starpība,
bet jūs, lūdzu, skatāties uzpašu pantu ūn pants runa
par uzpirkšanu. Nevar būt runa par to zemju uz-
pirkšanu, kuras jau ir_ piešķirtas. Es brīnos, ka
Purgala kungs runāja vel par to lietu ka jurists. Ju-
ristam skaidri no šī vārda vien vajadzēja saprast,
par ko iet runa. Lai uzpirktu, vajadzīgi taču ir kontr-
aģenti, viena puse, kura pārdod un otra puse, kura

pērk. Un liekas, ir skaidri, ka pārdot var tikai to
daļu, kura nav atsavināta un ari pirkt var tikai to
daļu, kura viņam pieder un kuru nevar atsavināt.
Saprast to lietu tā, ka par šo sumu bus jāmaksā ne
tikai par neatsavinātiem centriem, par neatsavināto
daļu, bet ari par visu muižas zemi, taču, kungi, ka
to var. Vajadzēja tikai zīmuli paņemt rokas un
parēķināt, vai par tiem 50 miljoni rubļu var uzpirkt
visas tās ārzemnieku muižas, kuras mums ir, ap 100
vai 200 ārzemnieku muižu, dažas no tam rēķina uz
10.000 desetīnu. Ar šādu sumu neviens nevar tādus
zemes gabalus uzpirkt. Man liekas, ka ta lieta ir
tik skaidra, ka nav vajadzīgs par to debatēt. Un
tāpēc es atkal atkārtoju to pašu, ko jau teicu, ka
manas frakcijas pārliecība ir tada.ka šajā budžeta
pantā iet runa tikai par neatsavināmo daļu iepirk-
šanu no ārzemniekiem. Jo ta saprot ari citas frak-
cijas un tā par to izteikušās ... (starpsauciens.) Jus,
kungi, taču dzirdējāt no sociāldemokrātiem. Ariviņi
runā par centru uzpirkšanu. Un,kungi, patiesi ta ār-
zemnieku centru uzpirkšana ir vajadzīga. Mums
ir vecais Krievijas likums un kamēr mums nav jauns
likums izdots, pie mums_pastāv vecais Krievijas li-
kums. Pēc tā likuma ārzemniekiem 3 gadu laika,
vajaga pārdot savas muižas. Bet Latvija pastāv
jau5 gadus un vēl šie ārzemnieki nav savas muižas
pārdevuši. Bet reiz tam vajaga nākt un javiņi ne-
gribēs zināmā termiņā pārdot, tad viņus jāpiespiež
to darīt. Reiz mums vajaga uz to pastāvēt, ka šie
centri tiktu pārdoti. Mēs neredzam nevienu citu
valsti, nekur no vecām valstīm, kur ārzemniekiem,
būtu tiesības paturēt muižas priekš sevis; tur viņi
ir spiesti pārdot Reiz mums par šo lietu vajaga
nākt skaidrībā un es saprotu, ka piekš šadujnuižu
centru iepirkšanas ir vajadzīgs sumas paredzēt. Te
cēla iebildumus — jā, kapec tad par ārzemniekiem
iet runa? Jā, nu vienkārši tapec, ka uzlikuma pa-
mata viņiem vajaga pārdot šīs neatsavināmas daļas.
Turpretī, mūsu pavalstnieki, kuriem ir_palikušas ne-
atsavināmās daļas, nav spiesti tas pārdot. Kungi,
lieta ir tik skaidra, ka nekādas domu starpības ne-
var būt. Uz ko jūsu aizdomas ir dibinātas? Viņas
tiek dibinātas uz to, ka pie Valsts Prezidenta bijusi
apspriede. Jā, taisnība, kungi, bij apspriede, bet šī
apspriede neiznesa nekādu rezolūciju un pie ap-
spriedes koalicijas frakcijas, kuras tur bija, katra
palika pie savām domam. Ta tad tas ir viens pa-
mats. Otrs pamats varētu but tas, vai ir tagadējas
valdības koalicijas frakciju apspriede bijusi un kas
tai apspriedē ir nospriests, ka vispirms šīs sumas
vajadzētu izlietot priekš atlīdzības ārzemniekiem.
Bet kungi, tādas koalicijas frakciju apspriedes ne-
maz nav bijis — neviens par viņam nav neko dzir-
dējis. Varbūt kāds jums no malas ir stāstījis diezin
ko, bet koalicijas frakcijas neviens no ta neko nezin
(starpsauciens.) Reinharda_ kungs, ja Jus man par-
metiet, ka nav taisnība, Jus mani apvainojiet. Ja
es saku, ka nav bijusi, tadnav bijusi. Un ja Jus
man melus pārmetiet, ja Jus tādu lietu apgalvojiet,
ko Jūs paši neziniet, tad tas nav Jūsu cienīgi. Es
saku, ka tāda lēmuma nav bijis koalicijas frakcijas.
Tā tad jums var būt aizdomas, bet apgalvojums ir
dibināts tikai uz vēja. Ka mes redzam, te ir laušanas
vaļējās durvīs, vairāk nekas. Jus_ zināsiet, priekš ka
tas paredzēts. Priekš neatsavināmo daļu iepirkša-
nas. Tāpēc mēs balsosim par šopantu. Citādi mes
stāvējām aizvien par atlīdzību. Ja likums ir pieņemts
ka nemaksāt, tad saprotama lieta, mes nevaram dot
priekšrocību ārzemniekiem, saviem pilsoņiem ne-
maksāt, bet maksāt ārzemniekiem. Pret to mes
bijām un būsim pretim. Varētu but gan runa par li-
kuma grozīšanu. Tā ir cita darīšana. Bet tagad par
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to nav runa. Tagad ir runa tikai par brīvas, neatsa-
vinātās un nepiešķirtās zemes uzpirkšanu. Tā tikai
mēs to lietu saprotam. Tāpēc mēs par to balsosim.
Man liekas, ka katrs par viņu droši var balsot, ja šis
pants tiek tā iztulkots.

Priekšsēdētājs Fr. Vcsinanis: Vārds Koreckim.
P. Koreckis (krievu nacionālists, runā krievi-

ski)*) : Atrod, ka še valda tāda atmosfēra, kā Itālijā,
Santa Lūcijā. Aizrādījums uz suverenās varas ap-
robežošanu bijis ļoti skaists, bet juridiski nepama-
tots, jo kapitulācija ir fiziskas uzvaras auglis, kas
šinī gadījumā nav vietā. Jautājums, vai iekšzem-
niekus var apiet ārzemnieku dēļ, esot tukšu vārdu
spēle bez sevišķa pamatojuma. Pāris izņēmumu dēļ,
kurus darot ar ārzemniekiem, neesot vērts tērēt tik
daudz vārdu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates
pie XVI. daļas nobeigtas. Personīgā lietā vārdu dabū
vēl Cielēns. Vārds Cielēnam uz laiku, ne ilgāku par
5 minūtēm.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
tautas vietnieki! Savā šīs dienas pirmā runā es pēc
stenogramas esmu teicis sekošo:

«Bet, mani kungi, var runāt'ar temperamentu, ja
cilvēks ir konsekvents, bet tādu konsekvenci, kādu
izrādīja šodien Celmiņa kungs, man jāsaka, var da-
būt gatavu tikai cirkus klauni."

Es te neatrodu neko neparlamentarisku, jote nav
Celmiņa kungs nosaukts par klaunu, tikai viņa ne-
politiskās konsekvences nosauktas par klauna eki-
vokiem. Ja Celmiņa kungs to uzņem par apvaino-
jumu, es ļoti labprāt pret Celmiņa kungu atvainojos.
Attiecībā uz manu otro runu te Petrevica kungs at-
ļāvās izteikties, ka runātāji, kas esot kritizējuši viņa
partijas politiku, esot ar netīrām rokām. Es teikšu,
ja šīs rokas netīras, tad tikai atsitot tos dubļus, ku-
rus uz viņām met mazinieki.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ir iesniegti vairāki
priekšlikumi pie XVI. daļas. Vai referents atrastu
par iespējamu dot uz viņiem šodien atsauksmi? (V.
Bastjānis no vietas: «Lūdzu nodot budžeta komisi-
jai.") Referents liek priekšā nodot budžeta komisi-
jasatsauksmei. Vai būta kādi iebildumi? Nav. No-
dots budžeta komisijas apspriešanai.

Prezidijs liek priekšā vēlā laika dēļ šīs dienas
sēdi slēgt un rīt pulksten 10 no rīta noturēt sēdi
budžeta debatu turpinājumam. Iebildumu nav? Rīt,
pulksten 10 no rīta sēde budžeta caurskatīšanai. Šīs
dienas sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.20 vakarā.)

V. sesijas 28. sēde 1924. gada 13. jūnija.
(Atklāta pīkst. 10 no rīta.)

Saturs.

1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem ....... 1007
2. Ministru prezidenta lūgums pagarināt valsts uzņēmu-

mu statūtu izstrādāšanas terminus 1008
3. Likumprojektu nodošana komisijām 1008
4. Valsts budžets:

V. Bastjānis, referents . 1009—1011, 1013,
1018—1020, 1022, 1024, 1027, 1028, 1036

. J. Goldmanis (zemnieku savienība) 1011
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 1015
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība)

1021, 1026
P. 'Berģis (demokrātiskais centrs) . . . 1024, 1026
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 1028
E. Bauers, zemkopības ministrs 1028
H. Celmiņš (zemnieku savienība). . . 1029, 1033
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs) . 1031, 1035
P. Siecenieks (zemnieku savienība) .... 1032
B. Kublinskis (Zemgales katolis) . . . . . 1037

Nākošā sēde , . 1038

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets.

Prezidijam iesniedzis lūgumu deputāts Gailīts,
piešķirt viņam atvaļinājumu no 15. jūnija līdz 22.
jūnijam. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam, le-

*) Runātāja atreferējums.

bildumu nav? Atvaļinājums Gailītim piešķirts. Nu-
roks iesniedzis lūgumu, piešķirt atvaļinājumu no 19.
jūnija līdz 22. jūlijam,ceļojumam uz ārzemēm, uz vis-
pasaules cionistu organizācijas izpildu komitejas sē-
di Londonā. Prezidijs piekrīt atvaļinājumam. Ie-
bildumu nav? Atvaļinājums Nurokam piešķirts.

Ministru prezidents piesūtījis lūgumu, pagarināt
statūtu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1. oktobrim se-
košiem valsts uzņēmumiem: 1) valdības kuģu pār-
valdei, 2) Latvijas telegrāfa aģentūrai, 3) Liepājas
kara ostas darbnīcām, nacionalai_ operai, nacionālam
teātrim un Juglas elektrības uzņēmumam. Lieku uz
balsošanu lūgumu piešķirt iesniegšanas termiņa pa-
garinājumu līdz š. g. 1. oktobrim nolasītiem_ uzņēmu-
miem. Lūdzu pacelties tos, kas būtupret lūguma ie-
vērošanu? Nav. Kas atturas? Tādu nav. Vien-
balsīgi pieņemts pagarināt termiņu statūtu iesnieg-
šanai līdz š. g. 1. oktobrim.

Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par
būvniecību. Prezidijs liek priekšā nodot to publisko
tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots publisko
tiesību komisijai. Tālāk ministru prezidents piesū-
tījis pārgrozījumu projektu likumā par kultūras fon-
du. Prezidijs liek priekšā nodot šo projektu budžeta
komisijai un izglītības komisijai. Iebildumu nav?
Nodots minētām komisijām.

Nākošais dienas kārtības punkts — v a 1s t_s
bui d ž e t s. Referents Bastjānis. Atlikti līdz bu-
dzeta komisijas atsauksmes saņemšanai sekosi bu-
džeti: ārkārtēju izdevumu X. daļa — zemkopības
ministrija, ārkārtēju izdevumu XI. daļa — satiksmes
ministrija, ārkārtēju izdevumu XIII. daļa — kara mi-
nistrija, ārkārtēju izdevumu XV. daļa un ārkārtēju
izdevumu XVI. daļa. Caurskatīšanā nāk šīs daļas
pēc viņu kārtības budžetā, sākot ar X_daļu, ar zem-,
kopības ministrijas ^rkārJMo~izūs^ļ™^^^- ^^
X. daļas, pie zemkopības ministrijas ārkārtējo izde-
vumu budžeta iesniegti sekosi pārlabojumi. Arveda
Kalniņa, Jezupa Rubuļa un Fr. Trasuna pārla-
bojumsCT

~

/
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„Budžeta ārkārtējos izdevumus papildināt ar jaunu 389L
tekošu numuru: „Mašinu koplietošanas punktu ierīkošanai
60.000 latu. Par tādu pat sumu pavairot kārtējo ieņēmumu

t 143. tekošo numuru"."
Tad Dzeņa priekšlikums:
„tiekti priekšā zemkopības departamenta I. vietas § 3. pa-

'V'redzēto sumu meliorācijas vajadzībām palielināt par 1 miljonu
j^ latu, šo sumu pārnest no ārkārtējo izdevumu budžeta XV. da-

(I ļas tekoša numura 419, attiecīgi pamazinot šī posteņa sumu."

Tad Nonācajtfiekšlikurns:
,,ZetTn?op1b"as

~
departamenta I. vietas 3. pantā paredzēto

sumu meliorācijas vajadzībām paaugstināt par 560.000 latiem,
par minēto sumu samazinot ārkārtējos izdevumus, kas pare-
dzēti XV. dalās kredita departamenta I. vietas 3. panta."

Tad Goldmana priekšlikums:
f „Valsts ' budžeta ārkārtējo izdevumu X. dalā uzņemt teko-

šu numuru 391. un tā vietā § 7uzņemt pabalstu izpostīto ap-
gabalu kongresa padomei 3600 latu, attiecīgi paaugstinot XV.

. dalās tekošu numuru 143, iepriekšējā budžeta gada neizlieto-
tās sumas."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par šiem priekš-
likumiem.

Referents V. Bastjānis: Par Goldmana priekš-
_^, likumu es jau atsauksmi esmu devis pagājuša sēde;

budžeta komisija šo priekšlikumu ir noraidījusi. Ar-
veda Kalniņa un Trasuna priekšlikumu, ievest
60.000 latu, budžeta komisija apsprieda un izteicas
par šo priekšlikumu. Tad Dzeņa un Nonāca priekš-
likumi pie 387. kārtības numura, ievest papildu kre-
ditu pēc Dzeņa kunga priekšlikuma 1 miljonu latu
un Nonāca kunga — 560.000 latu. Budžeta komisija
šo jautājumu apspriedusi, noklausoties zemkopības
resora un valsts kontroles priekšstāvjus. Šīssumas,
kā viena, tā otra, ir domātas Lubānas ezera nosu-
sināšanas darbiem. Budžeta komisijā noskaidrojās,
ka, lai vispār panāktu ezera līmeņa pazemināšanu
un lai reizē ar to atsvabinātos _no plūdu briesmām
pavasaros un rudeņos, tad ar tām sumam vien ne-
pietiek, bet būtu vajadzīgi 4 miljoni latu. Ta progra-
ma, pie kādas domā pieturēties zemkopības ministri-
ja, būtu tāda, ka šinī gadā izdarītu tikai nivelešanas
darbus un spridzināšanu. Tas maksātu 60.000 latu.
Bez tam vajadzētu vēl 100.000 latu priekš vienas
smeļamās mašinas. Šo mašinu tūliņ negrib apsu-
tīt, bet tikai pēc tam, kad bus pienākušas unizmeģi-
nātas tās mašinas, kas pasūtītas Amerika priekš
Sēdes upes darbiem. Kreditus vajadzētu paredzēt
jau tagad, lai nebūtu par veselu gadu jānovilcina šos
darbus. Tāpēc pēc zemkopības ministrijas aprēķina
budžetā būtu uzņemami šogad 560.000 latu. Pāreja
Stirna, līdz 4 miljoniem, varbūt drusku vairāk vai ma-
zāk, būtu uzņemama turpmākos 4 gados. _ Projekti
ir diezgan plaši, jo pēc tiem attēlojumiem, kādi ir doti
komisijā, Lubānas ezera apkārtnes iedzīvotāju stā-
voklis ir ļoti slikts. Tāpec_ budžeta komisija, šo
priekšlikumu apspriežot, nāca pie slēdziena, ka
560.000 latu ir šogad budžeta uzņemami. Turpretī
par Dzeņa kunga priekšlikumu — 1 miljonu latu —
budžeta komisija ir izteikusies noraidoši.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kārtī-
ba. Vispirms nāks nobalsošana Arveda Kalniņa un
citu pārlabojums, tad Dzeņa pārlabojums. Ja Dze-
ņa pārlabojums tiktu pieņemts, tad atkristu Nonāca
priekšlikums. Ja turpretī Dzeņa priekšlikums tiktu
noraidīts, tad nāks nobalsošana Nonāca pārlabo-
jums un beidzot Goldmana pārlabojums. Es likšu ta-
gad uz balsošanu Arveda Kalniņa, Franča Trasuna
un Jezupa Rubuļa pārlabojumu:

„Mašinu koplietošanas punktu ierīkošanai — 60.000 latu.
Par tādu pašu sumu palielināt kārtējo ieņēmumu tekošu nu-
muru 143."

Komisijā priekšlikums pieņemts. Ludzu pacelties,
kas ir pret Arveda Kalniņa priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.
Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums:

i

„Lieku priekšā zemkopības departamenta pirmās vietas
§ 3. paredzēto sumu meliorācijas vajadzībām palielināt par
1 miljonu latu, šo sumu pārnest no kārtējo izdevumu budžeta
XV. daļas, tek. Nr. 419., attiecīgi pamazinot šī posteņa sumu."

Komisijā priekšlikums noraidīts. Lieku uz bal-
sošanu un lūdzu pacelties, kas ir par Dzeņa priekš-
likumu. Par Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 22
balsis; nepietiekošs skaits. Dzena priekšlikums at-
krīt. Nobalsošanā nak Nonāca priekšlikums:

..Zemkopības departamenta pirmās vietas 3. pantā pare-
dzēto sumu meliorācijas vajadzībām paaugstināt par 560.000
latiem, par minēto sumu samazinot ārkārtējos izdevumus,
kas paredzēti XV. dalās, kredita departamenta pirmās vietas
3. punktā."

Komisijā Nonāca priekšlikums ir_ pieņemts. Es
lieku priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties,
kas ir pret Nonāca priekšlikumu. Kas atturas pie šī
priekšlikuma. Nav. Priekšlikums pieņemts vienbal-
sīgi. Nobalsošanā nāk Goldmana priekšlikums:

„X. dalā uzņemt tek. Nr. 391. I. vietā § 7pabalsts izpo-
stīto apgabalu kongresa padomei — 360.000 latu,_ attiecīgi pa-
augstinot XV. dalu, Nr. 143, iepriekšēja budžeta neizlietotas
sumas."

Komisija izteikusies pret Goldmana priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Goldmana priekšliku-
mu. Par Goldmana priekšlikumu nodotas tikai 25
balsis; nepietiekošs skaits. Priekšlikums_ atkrīt.
Nobalsošanā nāk X. daļa pārlabota veida. Ludzu pa-
celties tos, kas būtu pret X. daļas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie X. daļas. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par X. daļas pieņemšanu. Balsošanas iz-
nākums: par X. daļas pieņemšanu — 49 balsis, pret
nav neviens, atturējušies 18. X. daļa pieņemta. Nā-
kamā, — XI. daļa — satiksmes, ministrija. Pie sa-
tiksmes ministrijas budžeta iesniegti divi priekšliku-
mi. Pirmais priekšlikums, iesniegts no Zeibolta, skan

šādi:Arkārtējo izdevumu XI. dalā tek. Nr. 400, I, vietu § 15]ļ **
pavairot par 29.640 latu, ņemot līdzekļus no kārtējo ieņemumi/,^^

.
XV. dalās, tek. Nr. 143, pavairojot XV. daļas, tek. Nr- 143 par
29.640 latu."

Otrs Zeibolta priekšlikums: \
„XI. daļu, tek. Nr. 399 L vietu _§ 12. pavairot par 115.531

latu, ņemot līdzekļus no kārtējo ieņēmumu XV. daļas, tek. Nr. j
143, pavairojot XV. daļas, tek. Nr. 143 par 115.531 latu." J

Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Abi Zeibolta priekš-4

likumi iziet uz to, lai dotu satiksmes ministrijai lī- tf
dzekļus bezmaksas formas apģērbu izsniegšanai tiem yt
dzelzceļa darbiniekiem, kuriem ir darīšana ar pu-
bliku un kustību vispār. Budžeta_komisija šie priekš-
likumi vairākumu nedabūja un tapec man komisijas
vārdā jāizsakās pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: _ Nobalsošana nak
pirmais Zeibolta priekšlikums — ārkārtējo izdevumu
budžeta XI. daļu, tekošais numurs 400, § 15, pavai-
rot par 29.460 latu. Komisija ir pret Zeibolta priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Zeibolta
priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
par priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Zeibolta priekšlikumu — 30 balsis, pret — 16,
atturas 18. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošana
nāk otrs Zeibolta priekšlikums — ārkārtējo izdevumu
XI. daļu, tekošais numurs 399, I. vietu, § 12.pavairot
par 115.531 latu. Komisija ir pret priekšlikumu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par Zeibolta priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Zeibolta priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Zeibolta
priekšlikumu — 34 balsis, pret 16, atturas_ 19. Zei-
bolta priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak XI.
daļa komisijas pieņemtā redakcija. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret XI. daļas pieņemšanu. Kas attu-
ras pie šīs daļas? Nav. Šī daļa pieņemta vienbal-
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sīgi. Nākošā atliktā daļa — XIII, daļa. .i^ie XIII.
daļas iesniegti divi priekšlikumi. Bimiņi„KaJjiiņa
priekšlikums:

,.Ārkārtējo izdevumu budžetā XIII. daļā, tekošais nu-
murs 413, § 12 — strīpot vārdu «flote" un tā vietā likt vārdus
„jūras krastu aizsardzībai", tanī ietverot floti, kara aviāciju,
kara ķimiju, krastu artilēriju un citus nepieciešamus jūras krastu
aizsardzības līdzekļus."

Otrs ir Goldmana priekšlikums:
„Likuma par valsts budžetu 1924./25. gadam ārkārtējo iz-

devumu XIII. daļā, tek. Nr. 416, I. vieta, § 18 — 20.000 latu
vieta uzņemt 40.000 latu, ņemot šo sumu no kārtējo ienākumu

*?^fj*xv- da!as Nr. 423, pavairojot to par 20.000 latu."

Vārdu pie priekšlikuma lūdz Goldmanis. Vārds
Goldmanim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Mans
priekšlikums, pavairot par 20.000 latu pabalstu
Brāļu kapu komitejai, budžeta komisijā ir dabūjis 4

*_» balsis par un 4 pret, tādēļ skaitās par atraidītu no
jr,,' budžeta komisijas puses. Man jāteic, ka tās ierunas,

'<:"j kas bija dzirdamas budžeta komisijā, bija tādas, ka
neesot starp citu šis papildinājums iesniegts no ka-
bineta. Pret to man jāteic, ka mēs esam pieņēmuši
veselu rindu tādu papildinājumu budžetā, kuri nav
bijuši no kabineta iesniegti. Tā tad šī formelā ieru-
na galīgi atkrīt. Tā ir pārāk caurspīdīga vīģes lapa,
ar ko grib aizsegties, nebalsojot par šo priekšlikumu.
Bet tas interesantākais, man jāteic, ir tomēr tas, ka.
starp tiem 4 pretbalsotājiem ir atrodams katoļu ga-
rīdznieks Kublinskis. Un te nu gan man jāizteic brī-
nīšanās par to, kā katoļu garīdznieks varēja pacelt
roku un nobalsot pret to, ka še pavairo pabalstu
Brāļu kapu apkopšanai, vienalga, kur tie neatrastos.
Es negribu ticēt, ka šis katoļu garīdznieks tā skatī-
tos uz to. Es negribu ticēt, ka visi katoļu garīdz-
nieki un ari pārējie pabalstītu šo Kublinska soli. Es
domāju, ka drīzāk aiz pārpratuma Kublinskis nebūs
balsojis par šo sumu, kā aiz pārliecības. Viņš nebūs
to darījis aiz pārliecības, jo kapos, kur guļ mūsu kri-
tušie varoņi, nevien še lielajos Rīgas Brāļu kapos,
bet visā Latvijā, kur vien tie izkaisīti un kuri jāiz-
kopj, kur tie ari neatrastos, tur viņi guļ, nelūkojoties
uz to, pie kādas partijas, pie kādas ticības, pie kādas
tautības tie ari nav piederējuši. Visi_ tie mums ir
vienlīdz dārgi un svēti. Es negribu ticēt, ka Kublin-
ska kungs iedomātos, ka tas ir pietiekoši, ja viņš ir
noskaitījis pātarus toreiz, kad apglabāja šos kritu-
šos, noturējis žēlīgu runu, lai neaizaug taciņa uz šiem
kapiem, kura tagad ar smilgām aizaugusi. Es gribu
ticēt, ka Saeima neliegs šos 20.000 latu kapu izkop-
šanaikā pabalstu Brāļu kapu komitejai.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Bruno Kalniņa priekš-
likumu komisija apsprieda un ievērojot to, ka likums,
kas ir pieņemts priekš līdzekļu atvēlēšanas, saucas
„Likums par jūraskrastu aizsardzību", atrod, ka butu
pareizi ari šinī vietā 413. kārtējo numuru nosaukt ne-
vis ar virsrakstu „flote", bet gan, kā Bruno Kalniņš
liek priekšā: ..Jūras krastu aizsardzībai". Tapec
šim priekšlikumam budžeta komisija piekrita. Gold-
mana priekšlikums par 20.000 latu atvēlēšanu teko-
šā numurā 416. ari ir apspriests, bet budžeta komi-
sijā balsis dalījās līdzīgi, 4 bij oar priekšlikumu un
4 atturējās. Tā tad budžeta komisijas slēdziens bija
noraidošs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Bruno Kalniņa priekšlikums:

,.Arkārtēju izdevumu budžeta XIII. daļā, tek. Nr. 413
strīpot vārdu „flote" un tā vietā likt vārdus Juras krastu aiz-
sardzībai", tanī ietverot floti, kara aviāciju, kara ķimiju, krastu
artilēriju un citus nepieciešamus jūras krastu aizsardzības lī-
dzekļus. "

Komisija ir izteikusies par Bruno Kalniņa priekš-
likumu. Es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par Bru-
no Kalniņa priekšlikumu. Balsošanas iznākums. Par
Biuno Kalniņa priekšlikumu nodota 41 balss, pret to
nav nodota neviena balss, atturējušies 27. Priekš-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk Goldmana priekš-
likums, kurš skan:

,.Likuma par valsts budžetu 1924./25. gadam ārkārtēju ,
izdevumu XIII. daļā, tek. Nr. 416, I. vietā, § 18, 20.000 latu
vieta uzņemt 40.000 latu, ņemot šo sumu no kārtēju ienā-
kumu XV. dalās, Nr. 143, pavairojot to par 20.000 latiem."

Balsis komisijā attiecībā uz to priekšlikumu da-
lījušās līdzīgi. Lieku Goldmana priekšlikumu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Goldmana
priekšlikumu. Acīm redzot vairākums. Goldmana
priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk XIII. daļa
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
XIII. daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par XIII. daļas pie-
ņemšanu. Balsošanas iznākums: par XIII. daļas pie-
ņemšanu nodotas 49 balsis, pret to nav nodota ne-
viena balss, atturējušies 16. XIII. daļa pieņemta.
Nākošā, XV. daļa — Valsts ķreuita Pie šīs daļas ie-
sniegti sekosi priekšlikumi. Ringolda Kalninga priekš-
likums

„Arkārtēju izdevumu XV. daļā skatīt cauri vispirms III.
vietu, pamatkapitāls, tad I. vietu, aizdevumi, u-n tikai pēc tam
pārējās vietas projektā paredzētā kārtībā."

Tad Ringolda Kalninga priekšlikums:..Ārkārtējo izdevumu XV. daļas pirmās vietas tek. num.
419 strīpot vārdu „uzpirkšana" un tā vietā likt „ievešanai ap-
grozība, izsniedzot caur Latvijas banku pret ķīlu zīmēm aiz-
devumu .̂"

Tālāk Ringolda Kalninga priekšlikums
„Arkārtējo izdevumu XV. daļas pirmās vietas tekošā nu-

murā 420 strīpot „Hipoteku bankas ķīlu zīmju uzpirkšana" un
tā vietā likt „Zemes bankas hipotēku nodaļas ķīļu zīmju ieve-
šana apgrozībā, izsniedzot caur Latvijas banku pret ķīlu zī-
mēm aizdevumus"."

Tālāk Ringolda Kalninga priekšlikums
„Arkārtējo izdevumu XV. daļas trešās vietas tekošā,'

numurā 440 — strīpot „Iiipoteku bankas dibināšanai", liekot
tā vietā „Zemes bankas pamatkapitāla palielināšanai, dibinot
pie zemes bankas hipotēku nodaļu"."

? Tālāk Ringolda Kalninga priekšlikums
,.Ārkārtējo izdevumu XV. daļā — lieku priekšā pārvietot

trešo nodaļu: ..Pamatkapitāli" pirmā vieta un pirmo nodaļu:..Aizdevumi" trešā vietā, tādā veidā pieņemt priekš XV. da-
ļas sadalījumu: I. Pamatkapitāli, II. Aizdevumi, III. Pabalsti
u. t. t. (Sakarā ar to mainītos ari tekoši numuri.)"

Pie Kalninga priekšlikuma C^ļms-tesniedzis šādu
priekšlikumu:

,.Noņemt no dienas kārtības finansu ministra priekšlikumu
pai nipoteku nodaļas atvēršanu pie zemes bankas un nodot to
finansu komisijai."

Tālāk nāk priekšlikumi no citiem autoriem. Re-
ferenta Bastjāņa priekšlikums:

„Otrā vietā — pabalsti — strīpot §§ 1„ 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 11., 12., 13., 14. un 17. un tā vietā likt: 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 7-a., 12., 14., 11., 1. un 13."

Tad
„Trešā vietā — pamatkapitāli — strīpot §§ 3., 4., 5., 6.,

un 7. un tā vietā likt: 5., 6., 7., 8. un 9."
Tad tālāk —
„4. vietā — rīcības kapitāli — strīpot §§ 4., 5., 6. un 7.

un tā vietā likt: 5., 6., 7. un 8."

Tālāk Dzenis, Trasuns un citi iesnieguši priekš- , ., (,
likumu:

„liekam priekšā ārkārtējo izdevumu budžeta posteni, A\.
tekošs numurs 419, § 3 pamazināt pa 1.500.000 latu, izdalot šoX'j
sumu atsevišķā jaunā paragrāfā 3-a ar sekošu redakciju: „A]z- '
devumu izsniegšanai caur zemes banku bezzemniekiem unsīk-'zemniekiem zemes iepirkšanai".
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Pie šīDzeņa un citu priekšlikuma Celms iesnie-
dzis papildinājumu ? ? "?""

«pārlabojumā, kurš skan:
«Ārkārtējo izdevumu budžeta tekoša numura 419, § 3 pa-

y mazināt par 1.500.000 latiem, izdalot šo sumu atsevišķa jauna
paragrāfā 3-a. ar sekošu redakciju: «Zemes uzpirkšanai bez-
zemnieku un sīkzemnieku vajadzībām",

palielināt vēl šī § 3-a paredzēto _sumu par 1 miljonu latu,
reizē pamazinot par 1 miljonu latu ārkārtējo izdevumu XVI.
daļas 458. tekošā numura, § 3"."

Uz šo pašu ārkārtējo izdevumu XVI. daļas 458.
numuru § 3. 1. vietas iesniegts Celmiņa priekšlikums,
kurš skan:

«Ārkārtējos izdevumos XVI. daļas I. vieta strīpot: § 3
Fonds ārzemnieku zemju pirkšanai 1 miljons latu."

Šispriekšlikums, kā sakarā stāvošsar nupat mi-
nēto, caurskatāms pie XV. daļas. Talak Goldmana
priekšlikums:

/ Ārkārtējo izdevumu XV. daļa uzņemt: I. vieta — atii-
____§} dzība - tekošais numurs 422'. S 6., karā galīgi nopostītām

saimniecībām nepieciešamo eku celšanai 750.000 latu, attiecīgi
paaugstinot XV. daļas teiL&šo numuru 143., iepriekšēja budžeta

'gadā neizlietotās sumas."
Tad Knoppa priekšlikums:
«Ārkārtējo izdevumu, XV. daļas II. vietā,_pabalsti, teko-

šais numurs 427., paaugstināt ar 5000 latu — vācu nodaļas pie
mazākumu tautību departamenta inspektora algošanai, pama-

jļ-ļ zinot par šo sumu ārkārtējo izdevumu XVI. daļas tekošu nu-
?""'"' mūru 456., (rezerves fonds neparedzētam vajadzībām)."

Tad K. Gulbja, Fr. Trasuna priekšlikums:
«Valsts kārtējo izdevumu XV. daļas 2. vietu papildināt ar

jaunu tekošu numuru 436: un § 14., Valkas un Rēzeknes pil-
sētas tautas namu celšanai 80.000 latu, ņemot šo sumu nokar-

i-«-. tējo ieņēmumu XV. daļas, tekoša numura 143., iepriekšēja bu-
\Jfi- džeta gadā neizlietotam sumam, pavairojot minēto numuru
Jf 143. par 80.000 latu."

Beidzot Arveda Kalniņa priekšlikums:
ij ļo «Budžeta ārkārtējos izdevumos ievest jaunu 438tekošo

numuru «Olimpiskai komitejai sportistu sagatavošanai un su-
līšanai uz Parizes olimpiādi — 9.000 latu" un 438. tekošu nu-

/ i Amūru «Strādnieku sporta savienības olimpiskai komitejai spor-
<*j_,"' tistu sagatavošanai olimpiādei 2000 latu. Par tādu pat sumu

pavairot kārtējo ieņēmumu 143. tekošo numuru"."
Lūdzu referentu dot atsauksmi par šiem priekšli-

kumiem.
Referents V. Bastjānis: Vispirms apstāšos pie

finansu ministra Ringolda Kalninga priekšlikumiem.
Pirmais priekšlikums — skatīt cauri papriekš pamat-
kapitālus, tad aizdevumus, pec tam pabalstus un bei-
dzot rīcības kapitālus, — pret to budžeta komisija ne-
kādus iebildumus nav cēlusi. Pie otra priekšlikuma,
attiecībā uz minēto daļu pārvietošanu tada pat kartī-
bā,budžeta komisija ir izteikusies pretī aiz ta iemesla,
ka visos iepriekšējos gados -budžets ir bijis sastā-
dīts tādā kārtībā, kā tas no budžeta komisijasir ticis
iesniegts. Tāpēc priekšlikums pārvietot nebūtu pie-
ņemams. Tālāk — Ringolda Kalninga kunga priekš-
likumi attiecībā uz nosaukumiem pie 419. kartības
numura — «aizdevumu izsniegšanai lauksaimniekiem
caur zemes banku un ķīlu zīmju uzpirkšanai'tan tāpat
tālākie priekšlikumi pie 420. kartības numura — «hi-
potēku bankas ķīlu zīmju uzpirkšanai" un pie 440.
kārtības numura — „hipoteku bankas dibināšanai",—

! ' budžeta komisijā tika diezgan sīki apspriesti. Noskai-
drojās, ka šiem priekšlikumiem nav vienkāršs tech-
uisks raksturs—nosaukuma grozīšana, bet ka aiz šīs
nosaukumu grozīšanas patiesībā slēpjas diezgan liela
un dziļa saimnieciska pārgrozība aizdevumu izsnieg-
šanā. Finansu ministrs atrod, ka tagadēja kartība,
kad pret ķīlu zīmēm 98% apmēra tiek izsniegti valsts
līdzekļi, nav bankas operācija, bet vienkāršs valsts
aizdevums. Ja nu vēlētos apgrozība ievest ari pri-
vāto kapitālu, priekš lauciniekiem caur zemes banku,
priekš pilsētniekiem caur hipotēku banku, — tad
būtu vajadzīgs grozīt līdzšinējo kartību un budžeta
ierakstīt, ka valsts-līdzekli tiek atvēlēti ķīlu zīmju
ievešanai apgrozībā. Ko tas nozīme? Finansu mi-

nistrs domā, ka uz priekšu butu aizdevumi izsnie-
dzami nevis no zemes bankas un hipotēku bankas
tādā veidā, kā līdz šim, tieši aizdevuma ņēmējiem,
bet ka "līdzekļi, kas tiek atvēlēti no valsts budžeta,
būtu nododami Latvijas bankai. Tad aizdevumu ņē-
mējs, saņemdams zemes vai hipotēku banka ķīlu zī-
mes, ierastos Latvijas bankā un nevis 98 pret 100,
bet vai nu 80 pret 100 — priekš lauciniekiem domāta
kārtība, vai 50 pret 100 — priekš pilsētniekiem do-
mātā kārtība. Latvijas banka par šiem aizdevumiem*
varētu ņemt zemāku procentu, neka ņem Hd_z šim,
piemēram 4—5%. Kā finansu ministrs sava runa
noskaidroja, lauciniekiem un pilsētniekiem tad butu
tāda izvēle: ja viņi gribētu pret savam ķīlu zīmēm,
viņas realizējot, saņemt Latvijas bankā aizdevumu,
tad viņi saņemtu 80. vai 50. Ja, turpretim, viņi aiz-
devumu negribētu ņemt un negribētu ari procentus
maksāt, tādā gadījumā viņi varētu savas ķīlu zīmes
pārdot Latvijas bankai. Protams, ka ķīlu zīmes
banka uzpirktu nevis par 50 vai 80, bet par vel ze-
māku kursu. Rezultāts butu tas, ka kredits lauku
vajadzībām, lauku būvniecībai, niventara iegādāša-
nai, meliorācijai u. t. t. tiktu sadārdzināts un iznāktu
priekš lauciniekiem un pilsētniekiem uz 12—16%, at-
karībā no tā, cik lielu procentu ņemtu Latvijas ban-
ka. Tā kā šādakredita sadārdzināšana atņemtu pa-
visam iespēju jaunsaimniekiem un daudziem citiem
kreditu dabūt, jo lauku apgrozībā nav pielaižams tik
augsts procents, tad budžeta komisija atrod, ka
priekšā liktā kārtība nebūtu pieņemama. Tapec viņa
kā par vienu, tā otru priekšlikumu ir izteikusies pil-
nīgi noraidoši.

Tālāk šinīs priekšlikumos ietērpts vēl viens mo-
ments, proti tas, ka finansu ministrs atrod, ka dibināt
jaunu, pilnīgi patstāvīgu hipotēku banku priekš aiz-
devumiem pilsētu namu īpašniekiem nebūtu veļams,
bet būtu vēlams atvērt hipotēku nodaļu pie zemes
bankas. Hipotēku nodaļa varētu ievest pilnīgi atse-
višķu grāmatvedību, bet pārvaldes aparāts butu
viens.Finansu ministrs domā, ka šī jauninājumaieve-
šana dotu ietaupījumu valsts līdzekļos. Budžeta ko-
misija šo jautājumu apsprieda un tomēr izsacījās no-
raidoši pret priekšlikumu, uzskatot, ka butu lietderī-
gi organizēt pilnīgi patstāvīgu_ hipotēku banku, iz-
dodot viņai jaunus statūtus. Tā tad par visiem šiem
finansu ministra priekšlikumiem budžeta komisija ir
izteikusies noraidoši.

Tālāk nāk Dzeņa, Trasuna un citu priekšlikums
attiecībā uz līdzekļu izdalīšanu no 419. kartības nu-
mura, t. i. aizdevumu izsniegšanai lauksaimniekiem
īo zemes bankas ķīlu zīmju uzpirkšanai, izdalot no
šī posteņa 1.500.000 latu zemes uzpirkšanai sīkzem-
niekiem un bezzemniekiem resp. aizdevumu izsnieg-
šanai. Budžeta komisija šo priekšlikumu apsprieda
un nolēma, ka līdzekļu atvēlēšana šim nolukambutu
vēlama, ievērojot to, ka liela daļa zemes gribētāju ir
palikuši Hz zemes. Tāpēc budžeta komisija izteiku-
šas par šo priekšlikumu. Tāpat budžeta komisija ir
apspriedusi Celma papildinājumu pie šī priekšlikuma,
kurš liek priekšā pie šiem 1.500.000 latiem pievienot
vēl 1.000.000 latu, ņemot tos no 458. kartības numu-
ra, 1. i. fonda ārzemnieku zemj uuzpirkšanai resp. šo
fondu pilnīgi strīpojot, jo tur tikai 1.000.000 latu ir
paredzēts. Ari par šo priekšlikumu komisija ir iztei-
kusies vienbalsīgi par, ta ka tada gadījuma abi šie
priekšlikumi butu apvienojami un butu ievedams
jauns 490. postenis, kura butu 2% miljoni latu ze-
mes uzpirkšanai bezzemnieku un sīkzemnieku vaja-
dzībām. Līdz ar to, protams, atkristu ari Celmiņa
kunga priekšlikums, kurš liek priekša XVI. daļa fon-
du ārzemnieku zemju uzpirkšanai strīpot.

Tālāk nāk Goldmana un Gailīša priekšlikums, ie-
vest jaunu 422. kārtības numuru ar 750.000 latiem
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pabalstu izsniegšanai karā galīgi nopostītiem. Bu-
džeta komisija šo priekšlikumu ir noraidījusi, ievē-
rojot to, ka līdzekļi ēku celšanai ir atvēlēti 419. kār-
tības numurā, jo jaunais likumprojekts,par lauku būv-
niecību, kurš jau 2. lasījumā ir pieņemts, ieslēdz ari
karā nopostītos, kuriem tiek doti aizdevumi un dzē-
sta viena daļa no koku materiāla vērtības. Aiz šiem
motiviem priekšlikums budžeta komisijā noraidīts.

Tālākais priekšlikums ir no deputāta Knoppa —
ievest budžetā jaunu posteni, 4471., ar 5000 latiem.
Viņš liek priekšā atjaunot pie minoritatu skolu valdes
vienu inspektoru, kurš .no izglītības ministrijas ir lik-
vidēts. Budžeta komisija ir izteikusies pret šo lī-
dzekļu atvēlēšanu, bet ar to norādījumu, ka strīpo-
tais no budžeta komisijas inspektors nebija no budže-
ta komisijas domāts strīpot minoritātēm, bet gan bija
domāts samazināt inspektoru skaitu rajonos tāpēc,
ka līdzšinējie rajoni ir mazi un dažus no tiem var
apvienot. Tāpēc budžeta komisija liek priekšā lī-
dzekļus neatvēlēt, bet vienkārši norādīt izglītības
ministrijai, ka viņai ir jāatjauno strīpotais inspektors
minoritātēm un jāsamazina tāds rajonos, jo tikai tādā
veidā un ar tādu norādījumu budžeta komisija šo strī-
pojumu ir izdarījusi. Izglītības ministrija, it kā izpil-
dot budžeta komisijas aizrādījumu, to izdarījusi citā-
di. Tāpēc no budžeta komisijas puses man jāpaskai-
dro, ka budžeta komisija to nebija tā domājusi un tas
ir nepareizi saprasts. (P. Gailīts no vietas: „Vai citi
budžeta komisijas locekļi ari tā sapratuši?") Citādi
to nemaz nevarēja saprast jo tas bij referenta Dē-
ķena priekšlikums.

Tālākais priekšlikums ir no Gulbja un Trasuna—
ievest 436. kārtējo numuru ar 80.000 latiem tautas
namu celšanai Valkā un Rēzeknē. Budžeta komisija,
ievērojot to, ka budžeta 436. kārtējā numurā ir pie-
ņemts tautas namu celšanas fondam 20.000 latu un
vairāk līdzekļu šim nolūkam nav bijis iespējams at-
vēlēt, Gulbja un Trasuna priekšlikumu noraidīja.

Arveda Kalniņa un Bruno Kalniņa priekšlikums
par 11.000 latu atvēlēšanu sportistiem budžeta komi-
sijā ir apspriests, bet balsu vairākumu nav dabūjis.
Tāpēc man budžeta komisijas vārdā par šo priekšli-
kumu ir jāizsakāsnoraidoši. Līdz ar to būtu izsmelti
visi priekšlikumi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Vispirms nāks balsošana Celma priekšlikums,
noņemt no dienas kārtības finansu ministra priekš-
likumu par hipotēku nodaļas atvēršanu pie zemes
bankas un nodot to finansu komisijai. Ja šis Celma
priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkristu_ attiecīgie
Ringolda Kalninga priekšlikumi. Tālāk nāks nobal-
sošanāpriekšlikumi tanī kārtībā, kādā es tos nolasīju,
ar to norādījumu, ka attiecībā uz fondu ārzemnieku
zemju pirkšanai vispirms nāks nobalsošanā Celmiņa
radikālākais priekšlikums, pilnīgi strīpot šo sumu. Ja
Celmiņa priekšlikumu pieņemtu, tad atkristu Celma
priekšlikums par šīs sumas pārvietošanu. Ja Celmi-
ņa priekšlikumu noraidītu, tad nāktu nobalsošanā
vispirms Celma priekšlikums, pārnest sumu no XVI.
daļas uz XV. daļu un pēc tam Dzeņa priekšlikums,
vai nu papildinātā veidā, ja Celma priekšlikums tiktu
pieņemts vai ari tanī veidā, kā Dzenis to iesniedzis.
Pēc tam nāks nobalsošanā visi pārējie priekšlikumi.
Pie balsošanas kārtības vārdu lūdz Bastjānis. Vārds
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie balsošanas
kārtības liktu priekšā balsot vispirms nevis Celmiņa
priekšlikumu par fonda strīpošanu, bet Celma priekš-
likumu par tā pārcelšanu uz XV. daļu. Ja balsošana
notiktu tādā kārtībā, kādu paziņoja priekšsēdētājs,
tad suma varētu tikt nostrīpota un to vairs nevarētu
izlietot tam nolūkam.kādam tā domāta Celmā priekš-

likumā, t. i. zemes uzpirkšanai sīkzemniekiem. Tā-
pēc es lieku priekšā balsošanas kārtību grozīt un bal-
sot papriekšu Celma priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms izšķi-
rams jautājums par balsošanas kārtību. Bastjāņa
priekšlikums iziet uz to, lai papriekšu nobalsotu Cel-
ma priekšlikumu un pēc tam Celmiņa priekšlikumu,
ja es esmu pareizi sapratis. Es lieku uz balsošanu
priekšlikumu pie balsošanas kārtības. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par Bastjāņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Tādu nav. Balsošanas iznākums: par Bastjāņa priekš-
likumu nodotas 50 balsis, pret to nodotas 23 balsis,
atturējies nav neviens. Bastjāņa priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk vispirms Celma priekšli-
kums, ja tas tiktu pieņemts, tad atkristu Celmiņa
priekšlikums. Es lieku tagad vispirms uz balsošanu
Celma priekšlikumu pie Ringolda Kalninga priekš-
likuma. Priekšlikums skan:

«Noņemt no dienas kārtības finansu ministra priekšliku-
mu par hipotēku nodaļas atvēršanu pie zemes bankas un nodot
to finansu komisijai."

Es lūdzu pacelties, kas ir par Celma priekšliku-
mu. Acīm redzams vairākums. Priekšlikums pie-
ņemts. Līdz ar to atkrīt Ringolda Kalninga priekš-
likums, kurš skan:

«Ārkārtēju izdevumu XV. daļas trešās vietas tekošā nu-
murā 440 strīpot «hipotēku bankas dibināšanai" un tā vietā
likt «zemes bankas pamatkapitāla palielināšanai, dibinot pie ze-
mes bankas hipotēku nodaļu"."

Tālāk nāk nobalsošanā Ringolda Kalninga
priekšlikums:

«Ārkārtējo izdevumu XV. daļā skatīt cauri vispirms trešo
vietu — pamatkapitāli, tad pirmo vietu — aizdevumi un pēc
tam pārējās vietas projektā paredzētā kārtībā."

Es lūdzu pacelties, kas būtu par priekšlikumu?
Par priekšlikumu nodota tikai viena balss; priekšli-
kums atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā Ringolda Kal-
ninga priekšlikums:

«Ārkārtējo izdevumu XV. daļas 1. vietas tekošā numurā
419 strīpot vārdu «uzpirkšana" un tā vietā likt vārdus «ieve-
šanai" apgrozībā, izsniedzot caur Latvijas banku pret ķīlu zī-
mēm aizdevumus."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Es lūdzu
pacelties, kas būtu par priekšlikumu. Par priekšli-
kumu nodotas 4 balsis; nepietiekošs skaits. Priekš-
likums atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā sekošs priekš-
likums :

«Ārkārtējo izdevumu XV. daļas pirmās vietas tekošā nu-
murā 420 strīpot «Hipotēku bankas ķīlu zīmju uzpirkšanai" un
tā vietā likt «Zemes bankas hipotēku nodaļas ķīļu zīmju ie-
vešanai apgrozībā, izsniedzot caur Latvijas banku pret ķīļu
zīmēm aizdevumus"."

Pie tam man jāatzīmē, ka šai priekšlikumā vārdi
«hipotēku nodaļa" ir ieskaitīti Celma priekšlikumā un
tādā kārtā viņi atkrīt. Priekšlikums nāk nobalso-
šanā bez šiem vārdiem. Es lūdzu pacelties, kas bū-
tu par Ringolda Kalninga priekšlikumu? Par priekš-
likumu nodotas 4 balsis; nepietiekošs skaits. Priekš-
likums atkrīt. Beidzot nāk nobalsošanā Kalninga
priekšlikums

pārvietot trešo nodaļu pirmā vietā u. t. t.
Lūdzu pacelties, kas būtu par priekšlikumu?

Priekšlikumu neviens neatbalsta. Priekšlikums at-
krīt. Nobalsošanā nāk referenta redakcionelas dabas
priekšlikums: «otrā vietā (pabalsti) strīpot §§ L, 2.,
3., 4., 5., 6_ 7.,_1L, 12., 13., 14. un 17. un tā vietā likt
numurus ta, ka es nolasīju, un treša vieta likt para-
grāfus tā, kā es nolasīju. Ceturtā vietā strīpot attie-
cīgos paragrāfus un tā vietā likt referenta priekšā
liktos paragrāfus. Es lūdzu pacelties, kas būtu pret
priekšlikumu? Nav. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk Celma
priekšlikums — pārlabojums pie Dzeņa priekšlikuma:
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«Ārkārtējo izdevumu budžeta XV. daļā tekošs numurs 419
§ 3 pamazināt par 1.500.000 latu, izdalot šo sumu jauna para-
grāfā 3a, ar sekošu redakciju: «Zemes uzpirkšanai bezzemnieku
un sīkzemnieku vajadzībām," palielinot vēl šī § 3_a sumu par
1.000.000 latu, reizē pamazinot par 1.000.000 latu ārkārtējo iz-
devumu XVI. daļā 458. tekoša numura § 3"."

Komisijā Celma priekšlikums pieņemts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret Celma priekšlikumu. Nav.
Kas atturas pie šī priekšlikuma? Nav. Priekšli-
kums pieņemts vienbalsīgi. Nobalsošana nak Dzeņa
iesniegtais priekšlikums, kurš skan:

«Ārkārtēju izdevumu budžeta posteni tek. num. 419, § 3
pamazināt par 1.500.000 latu, izdalot šo sumu atsevišķa jauna
paragrāfā 3a ar sekošu redakciju: «Aizdevumu izsniegšanai
caur zemes banku bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes
iepirkšanai"."

Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums, papildināts
ar nupat pieņemto Celma priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas at-
turas? Nav. Dzeņa priekšlikums pārlabotā un pa-
pildinātā veidā pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar šī
priekšlikumapieņemšanuatkrīt Celmiņa priekšlikums
par XVI. daļas 1. vietas § 3. strīpošanu. Tālāk nāk
Goldmana priekšlikums:

«Ārkārtēju izdevumu XVI dalā uzņemt: I. vieta. Atlīdzī-
ba. Tek. num. 422, § 14\ Karā galīgi nopostītām saimniecībām
nepieciešamo ēku celšanai 750.000 latu, attiecīgi paaugstinot
XV. daļas tekošo numuru 143, iepriekšējā budžeta gadā neiz-
lietotās sumas."

Komisija izsakās pret Goldmana un Gailīša
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Gold-
mana un Gailīša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret Golmaņa un Gailīša priekšlikumu.
Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Gai-
līša un Goldmana priekšlikumu nodotas 30 balsis,
pret nav nevienas, atturējušies 44. Priekšlikums at-
raidīts. Knoppa priekšlikums:

«Valsts budžeta ārkārtējo izdevumu XV. daļā _ 2.
vietā — pabalsti, tek. num. 427 palielināt par 5000 latu vācu
nodaļai pie mazākuma tautību departamenta inspektora algoša-
nai, pazeminot par šo sumu kārtējo izdevumu XVI. daļas 456.
tekošu numuru (rezerves fonds neparedzamām vajadzībām)."

Komisija izteikusies pret priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Knoppa priekšlikumu. Par
Knoppa priekšlikumu nodotas tikai 9 balsis; tas ir
nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Tad tā-
lāk nāk Gulbja un Fr. Trasuna priekšlikums:

«Ārkārtējo izdevumu XVI. daļas II. vietu papildināt ar
jaunu tek. num. 436. § 14. «Valkas un Rēzeknes pilsētām tau-
tas namu celšanai" 80.000 latu, ņemot šo sumu no kārtējo ieņē-
mumu XV. daļas tek. Nr. 143, iepriekšējā budžeta gadā neiz-
lietotām sumām, pavairojot minēto Nr. 143 par 80.000 latu."

Komisija ir pret priekšlikumu. Es lūdzu pacelties
tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacel-
ties, kas ir pret Gulbja un Franča Trasuna priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par Gulbja un Franča
". rasuna priekšlikumu nodotās 47 balsis, pret to —
20 un atturējušies 2. Priekšlikums pieņemts. Nobal-
sošanā nāk Arveda Kalniņa un Bruno Kalniņa
priekšlikums:

«budžeta ārkārtējos izdevumos ievest jaunus: 438tekošo
numuru «olimpiskai komitejai sportistu sagatavošanai un sū-
tīšanaiuz Parizes olimpiādi" — 9000 latu; un 438tekošo numuru
«strādnieku sporta savienības olimpiskai komitejai sportistu sa-
gatavošanai un sūtīšanai uz Parizes olimpiādi" — 2000 latu,
par tādu pašu sumu pavairot ārkārtējo ieņēmumu 143. tekošo
numuru."

Komisijā priekšlikums noraidīts. Lūdzu pacel-
ties, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir pret Arveda Kalniņa un Bruno Kalniņa priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no bal-
sošanas. Balsošanas iznākums: par Arveda Kal-
niņa un Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 45 bal-
sis, pret to — 19, atturējušies 5. Priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk XV. daļa pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret XV. daļas pieņemšanu.
Kas atturas pie XV. daļas? Beidzot lūdzu pacelties
kas ir par XV. daļas pieņemšanu. Balsošanas iznā-

kums: par XV. daļas pieņemšanu nodotas 52 balsis,
pret to nav neviens, atturējušies 28. XV. daļa pie-
ņemta. XVI. daļa. Pie XVI. daļas ir iesniegti 2
priekšlikumi. Bastjāņa priekšlikums:

«XVI. daļā strīpot paragrāfus 2, 3, 4, 5 un to vieta likt 5,
4, 2 un 3."

Arveda Kalniņa priekšlikums:
«Budžeta ārkārtējo izdevumu 456. tekoša numura sumu

pavairot par 300.000 latu. Par tādu pat sumu pavairot kārtējo
ieņēmumu 143. tekošo numuru."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par šiem priekš-
likumiem.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija ap-
sprieda Arveda Kalniņa priekšlikumupar 300.000 latu
uzņemšanurezerves fondā neparedzētām vajadzībām
(pie tā miljona klāt, kas tur jau ir) un izteicās par šo
priekšlikumu. Motivi bija tie, ka nav uzņemtas bu-
džetā speciālas sumas pabalsta izsniegšanai no plu- '«,
diem cietušiem Lubānas ezera apkārtnes iedzīvo-
tājiem un dažām citām lielākām neparedzētām vaja-
dzībām. Tāpēc budžeta komisija atrada, ka šo fondu
varētu palielināt par 300.000 latu, kā tas likts priekšā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms referenta iesniegtais pārlabojums

strīpot §§ 2, 3, 4 un 5 un to vietā likt 5, 4, 2 un 3."
Kas ir pret? Nav. Kas atturas? Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir par Bastjāņa priekšlikumu. Balsoša-
nas iznākums: par Bastjāņa priekšlikumu — 46 bal-
sis, pret nav neviens, atturējušies_. Priekšlikums
pieņemts. Tālāk nāk nobalsošanā Arveda Kalniņa
priekšlikums:

«Budžeta ārkārtējos izdevumos tekošā Nr. 456 sumu pa-
vairot par 300.000 latu, par tādu pašu sumu pavairojot kārtējo
ieņēmumu tek. Nr. 143."

Komisija izsacījusies par Arveda Kalniņa priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos,kas ir pret Arveda Kal-
niņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Arveda Kalniņa priekšlikumu nodo-
tas 48 balsis, pret — 22, atturējies nav neviens.
Priekšlikums pieņemts. Iesniegts priekšlikums.

XVI. daļas II. vietu zem nosaukuma «Sevišķs fons" nobal-
sot atsevišķi.

Izšķirams jautājums par dalītu balsošanu. Vai
būtu kādi iebildumi pret «Sevišķa fonda" atsevišķu
nobalsošanu? Kas būtu pret to? Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemts. Nobalsošanā nāk XVI. daļas II.
vietas sevišķs fonds. Es lūdzu tagad pacelties tos,
kas ir pret šī sevišķā fonda pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par sevišķā fonda pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums: par 459.
tek. Nr. pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret to — 25,
atturējies nav neviens. Pieņemts. Nobalsošanā nāk
XVI. daļa visā visumā izlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret XVI. daļas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas pie XVI. daļas? Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par XVI. daļas pieņemšanu. Balso-
šanas iznākums: par XVI. daļas pieņemšanu nodotas
50 balsis, pret nav neviens, atturējušies 24. XVI.
daļa pieņemta. Vārds referentam.

Referents V.Bastjānis: Ievērojot to, ka ir izda-
rītas lielākas pārmaiņas sumās, tad pirms budžeta
pieņemšanas visā ,visumā budžeta komisijai ir vaja-
dzīgas minūtes 15, lai varētu sumas sabalansēt un
tekstu saskaņot. Tāpēc es lūgtu pārtraukumu uz 15
minūtēm.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā pārtraukumu. Es lieku uz balsošanu un lū-
dzu pacelties tos, kas būtu pret pārtraukumu. Nav.-
Kas atturas? Nav. Pārtraukums uz 15 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst. 11.25 līdz 12.25 dienā.)
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur-
pinājās. _ _

Mēs atgriežamies pie kārtējo ieņēmumu XV. da-
ļas _ valsts kredita, kuras daļas izlemšana atlikta
līdz budžeta galīgai caurskatīšanai. Vai referents
vēlētos ziņot pie XV. daļas? Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: Kārtējo ieņēmumu XV.
daļas 143. kārtības numura, kurš bija atlikts ka ba-
lansa suma, pēc visiem pieņemtiem pārlabojumiem,
7.461.036 latu vietā nāk 11.700.281 lats.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
kārtējo ieņēmumu XV. daļa — valsts kredits. Refe-
rents to liek priekšā pieņemt pārlabota veida un līdz-
šinējās sumas — 7.461.036 latu vieta likt 11.700.281
latu. Es lūdzu pacelties tos, kas butu pret šīs daļas
pieņemšanu. Kas atturas? Sī daļa pieņemta vien-
balsīgi. Kārtējo ieņēmumu kopsavilkums.

(Dala. Nosaukums. Suma latos.

Kārtējo ieņēmumu kopsavilkums.
I Valsts Prezidents un viņa sekretariāts 17.178.—

II Saeima un Saeimas kancleja .... 1.300 —
III Ministru kabinets, Vals_ts kancleja un

pēdējai padotas iestādes .... 93.992.—
IV Statistiskā pārvalde 29.220.—
V Ārlietu ministrija 599.071.—
VI Tieslietu ministrija 603.710.—

VII Iekšlietu ministrija 2.222.191.—
VIII Izglītības ministrija 1.407.819—

IX Finansu ministrija 103.447.930.—
X Zemkopības ministrija 16.852.290.—
XI Satiksmes ministrija 41.901.240.—
XII Darba ministrija 120.065.—

XIII Kara ministrija 133.378.—
XIV Valsts kontrole '. . 3.120.—
XV Valsts kredits ? 7.461.036.—

Kārtējo ieņēmumu kopsumā 174.893.540.—)

Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Līdz ar šo grozījumu ari

kārtējo ieņēmumu kopsavilkums ir grozīts un tur
XV. daļā_ — valsts kredits 7.461.036 latu vietā atkal
nak jauna suma 11.700.281lati. Līdz ar to grozās ari
kopsumā un līdzšinējo 174.893.540 latu vietā nāk jau-
nā suma 179.132.785 lati.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Kopsavilkums
nāk nobalsošanā referenta priekšā liktā izlabotā vei-
dā. Lūdzu pacelties, kas būtu pret šī kopsavilkuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par kop-
savilkuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par kopsavilkuma pieņemšanu nodota 51 balss, pret
— 21 balss, atturējies nav neviens. Pieņemts. Nā-
košā atliktā daļa ir 16. lapas pusē.

Ārkārtēji ieņēmumi.
IX Finansu ministrija 2.000.000.—
X Zemkopības ministrija 5.415.860.—

XIII Kara ministrija 75.000.—
XV Valsts kredits . 7,103,330.—

Ārkārtējo ieņēmu kopsumā 14.594.190.—

Valsts ieņēmumu kopsumā 189.487.730.—)

Vārds referentam.
Referents V. B«stjānis: Līdz ar kārtējo ieņē-

mumu sumas pārgrozīšanos pārgrozās ari kopsumā
par visiem valsts ieņēmumiem. Ārkārtēju ieņēmumu
suma 14.594.190 latu paliek līdzšinējā bez pārgrozīju-
miem, bet tur nāk klāt kārtējo ieņēmumu suma par
179.132.785 latiem. Tad līdzšinējās kopsumas
189.487.730 latu vietā nāk jauna galīgā ieņēmumu
kopsumā 193.796.975 lati.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
valsts ieņēmumu kārtējo un ārkārtējo kopsavilkums
referenta priekšā liktā pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-

ties, kas būtu pret šīkopsavilkuma pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties, kas ir par kopsavilkuma pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Nav. Balsošanas iznākums: par kopsavil-
kuma pieņemšanu— 56 balsis, pret — 21 balss, attu-
rējies nav neviens. Pieņemts. Nākošais kopsavil-
kums ir 29. lapas pusē — kārtēji i_zdevumi._ Tas ir jau
pieņemts. Tad 37. lapas pusē nāk ārkārtējo izdevu-
mu kopsavilkums.
(Daļa. Nosaukums. Suma latos.

Ārkārtēji izdevumi.
I Valsts Prezidents un viņa sekretariāts 46.310.—

III Ministru kabinets, valsts kancleja un
pēdējai padotās iestādes .... 6.000.—

IV Statistiskā pārvalde 169.220.—
V Ārlietu ministrija 325.211.—
VI Tieslietu ministrija 75.059.—

VII Iekšlietu ministrija 864.705.—
VIII Izglītības ministrija 492.450.—

IX Finansu ministrija 3.281.774.—
X Zemkopības ministrija 958.080.—
XI Satiksmes ministrija 10.720.472.—

XII Darba ministrija 200.000.—
XIII Kara ministrija 6.088.760.—
XV Valsts kredits _ 20.305.947.— .

XVI Dažādi fondi ministru kabineta rīcība 6.256.000.—

Ārkārtēju izdevumu kopsumā 49.789.988.—
Valsts izdevumu kopsumā 189.487.730.—)

Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Ārkārtējo izdevumu kop-

savilkums pēc pieņemtiem pārlabojumiem jāizlabo,
un tur nāk vispirms labojama VIII. daļa, izglītības mi-
nistrija, kur līdzšinējo 492.450 latu vietā tagad nāk
jauna suma — 892.450 lati. Tad tālāk nāk izlabojuma
X. daļa, zemkopības ministrija, kur līdzšinējo 958.080
latu vietā nāk 1.578.080 latu. _ Tad tālāk pie XIII. da-
ļas, kara ministrijas, līdzšinējo 6.088.760 latu vieta
nāk 6.108.760 latu. Tad XV. daļas, valsts kredita,
līdzšinējo 20.305.947 latu vieta nak jauna suma —
20.836.947 lati. Un beidzot XVI. daļā, dažādi fondi
ministru kabineta rīcībā, līdzšinējo 6.256.000 latu vie-
tā nāk 5.156.000 latu. Līdz ar to kopsavilkums no
49.789.988 latiem paaugstinājās uz 50.260.188 latiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
ārkārtēju izdevumu kopsavilkums. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šīkopsavilkuma pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par šī kopsavilkuma pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par ār-
kārtēju izdevumu kopsavilkumu nodotas 55 balsis,
pret to nodotas 22 balsis, atturējies nav neviens. Sis
kopsavilkums pieņemts. Tālāk nāk visu valsts iz-
devumu kopsavilkums.

(Valsts izdevumu kopsavilkums.
Kārtēji izdevumi 139.697.742.—
Ārkārtēji izdevumi 49.789.988;—

Valsts izdevumu kopsumā 189.487.730.—)
Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Galīgais visu valsts iz-

devumu kopsavilkums ir šāds: kārtējie izdevumi
143.465.987 lati, ārkārtējie izdevumi 50.260.988 lati,
kopā 193.726.975 lati.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
visu valsts izdevumu 'kopsavilkums izlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos,kas būtu pret visu izdevumu kop-
savilkuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par kopsavilkuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Bal-
sošanas iznākums: par kopsavilkuma pieņemšanu no-
dotas 55 balsis, pret to nodotas 23 balsis, atturējies
nav neviens. Pieņemts. Lūdzu nākošo referenta
ziņojumu. Vai vēlētos kāds vārdu pie paša likuma
par valsts budžetu? Vārds Purgalim.
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J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Šis likums_par valsts budžet.u. 1924./25.
gadam nesaskan ar likumu par valsts budžetu. Šī
likuma 1.pants nosaka, ka valsts budžets par 1924)25.
gadu ar kopīgo kredita sumu pieņemts un apstipri-
nāts. Te ir lietoti divi vārdi: pieņemts un apstipri-
nāts. Tas nesaskan ne ar pastāvošo likumu par
valsts budžetu, ne ar 2. lasījumā pieņemto jauno li-
kumu par valsts budžetu. Pēc pastāvošā likuma par
valsts budžetu Saeima likumdošanas kārtībā pār-
bauda un pieņem valsts budžetu. Pēc jaunā likuma,
kas jau pieņemts 2. lasījumā — pie kura gan ir ie-
sniegti pārlabojumi jau pie 24. panta — Saeima pār-
bauda un apstiprina valsts budžetu. Es te atsaucos
uz jauna likuma 23., 25. un 27. pantiem. Šinīspantos
ir teikts,ka ministru kabinets iesniedz valsts budžetu,
Saeima pārbauda un apstiprina to likumdošanas kār-
tība. Tas ir teikts 23. pantā. 25. pantā ir teikts, ka
Saeima apstiprina valsts budžetu un papildu budžetu
izsludina tada un tādā kārtībā. Tad 27. pantā ir
teikts, ka pec valsts budžeta apstiprināšanas Saeimā
finansu ministrs atver kreditu. Te ir runa tikai par
apstiprināšanu. Tā neskaidrība tagadējā budžeta li-
kuma ir ieviesusies jau no agrākiem gadiem un tas
ir izskaidrojams ar to, ka vecā budžeta likumā nebija
nekādas noteiktības. Pēc vecā budžeta likuma, t. i.
pec 1921. gada 26. aprīļa likuma 17. panta iznāca, ka
sastādīto valsts budžetu pec apspriešanas ministru
kabineta pēdējais iesniedz likumdevējai iestādei, ku-
ra to pārbauda un pieņem. Tad 1922. gada 24. martā
Satversmes Sapulce grozīja šo likumu un pasacīja 17.
panta, ka vārda «apspriešana" vietā jāliek «apstip-
rināšana". Tad iznāca tā, ka budžetu sastādīja fi-
nansu ministrs, ministru kabinets to apstiprināja un
Satversmes Sapulce to pieņēma. Pēc tagadējā jaunā
budžeta likuma iznāk tā, ka finansu ministrs to uz-
stāda, ministru kabinets pieņem un Saeima pārbauda
un apstiprina, bet neskatoties uz to, šinī likumā par
1924)25. gada budžetu ir lietoti vārdi «pieņemts un
apstiprināts" un tādēļ, ņemot vērā jauno budžeta li-
kumu, pārgrozījumu vecā budžeta likumā un neskai-
drības,» kādas ir šī likuma izteiksmē, es lieku priekšā
šādus pārlabojumus. Pēc būtības es lietu negrozu.
Vispirms vajaga saskaņot 1. pantu ar šī likuma virs-
raksta. Likuma virsraksts pēc manām domām ir pa-
reizs: «Likums par valsts budžetu 1924)25. gadam",
t. i. budžets, kurš ir vel jārealizē un tāpēc ari ir jā-
saka, tādam un tādam gadam. Turpretim 1. pantā
ir teikts: «valsts budžets par 1924)25. gadu" un ne-
vis «gadam". Ja mēs runājam par budžetu, par tādu
un tādu gadu, tad tas nozīmē'runāt par realizēto bu-
džetu. Bet ja mēs runājam par vēl realizējamo bu-
džetu, kas mums vēl nākotnē jāizdara, tad nevar
teikt — par tādu un tādu laiku. Tāpēc es lieku priekšā
1. pantā strīpot vārdu «par gadu" un tā vietā likt «ga-
dam", lai_ šo pantu saskaņotu ar virsrakstu. Tālāk
strīpot vārdu «kopējo", jo te nevar zināt, uz ko tas
attiecas, vai uz kopējo kreditu, vai uz kopējo sumu.
Tā kā mums pašā budžetā ir atzīmēts ari kopsavil-
kums kā kopsumā, tad es lieku priekšā vārdu «ko-
pējo" strīpot un vārdu «kreditu" pārgrozīt par «kre-
dita" un vārda «sumu" vietā likt «kopsumā" un strī-
pot vārdus «pieņemts un". Tā tad pārlabotā veidā
šis pants skanētu tā: «Valsts budžets 1924)25. ga-
dam ar kredita kopsumu tādu un tādu apstiprināts."
Tas saskan ar mūsu jauno likumu un ari pēc būtības
mans priekšlikums nerunā pretim manis pievestiem
likuma pantiem. Par šiem maniem pārlabojumiem ir
iespējams balsot, varbūt tikai celtos iebildumi pret
mana priekšlikuma daļu strīpot vārdus «pieņemts
un". Redakcionelie pārlabojumi bez šaubām pie šī
panta ir izdarāmi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais pārla-
bojums caurskatāms pēc nobalsošanas par pāreju uz
pantu lasīšanu. Vai vairāk neviens vārdu nevēlētos
pie vispārējām debatēm? Vai referents vēlētos
vardu? (Referents V. Bastjānis novietas:„Nē.Referents vardu nevēlas. Es likšu tagad uz balsoša-
nu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,kas
butu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas attu-
ras pie pārejas uz pantu lasīšanu? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Virsraksts.

(Likums par valsts budžetu 1924./25. gadam.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 1. pants. Pie 1. pan-

ta iesniegts Purgala priekšlikums, kurš skan;
„Likumā par valsts budžetu 1924./25. gadam 1. pantā

Strīpot vardu „par", vārdu „gadu" pārgrozīt „gadam", tad strī-
pot vardu „kopejo", vardu „kreditu" pārgrozīt uz „kredita",
vārda „sumu" vieta likt „kopsumu" un strīpot vārdus „pie-
ņemts un". Šos pārlabojumus lūdzu likt uz nobalsošanu katru
atsevišķi."

Vai referents vēlētos vārdu? Vārds referentam.
Referents V.Bastjānis: Pret Purgaļa kunga pār-

labojumu, strīpot vārdu „par" un vārda «gadu" vietā
likt «gadam", nekādus iebildumus celt nevar. Tāpat
nevar celt iebildumus pret priekšlikumu strīpot vārdu
«kopējo" un «kreditu", pārlabojot par «kredita" un
beidzot «sumu" vietā likt «kopsumu". Tie pārlabo-
jumi ir pieņemami un tad 1. pants skanētu tādējādi:
«Valsts budžets 1924./25. gadam ar kredita kopsumu
tādu un tādu." Tie pārlabojumi būtu pieņemami. Bet
tālāko pārlabojuma daļu, strīpot vārdus «pieņemts
un", man jāizsakāspret. Līdz šim laikam mums nav
noteiktas skaidrības šinī jautājumā. Arvienu budžetu
pieņēma ar šiem vārdiem un ja ieskatāmies līdzšinējā
budžeta likumā, tad redzam, ka tur vārds "pieņemts"
figurē. Šinī likumā ir 21. pants, kurā ir teikts: «Pie
valsts budžeta pieņemšanas, kreditu rīkotājiem fi-
nansu ministrs _ ._." Tā tad šeit figurē vārds «pie-
ņemts". Tad tālāk 29. pantā ir teikts: «Valsts bu-
džetu likumdevēja iestāde pārbauda un pieņem". Tā
tad jusredzat, ka šinī likumā divos pantos vārds «pie-
ņemts" figurē. Ja šo vārdu tagad strīpotu no teksta

(Valsts budžets par 1924.125. gadu ar kopējo kreditu sumu
189.487.730 lati pieņemts un apstiprināts.)
ārā, tad tas būtu pret pastāvošo budžeta likumu. Jau-
nais likums paredz citu veidu. Tur iet likuma 23.
pantā runa par pārbaudīšanu un apstiprināšanu un
vārds «pieņemšana" jau tur vairs nefigurē. Ja tomēr
līdzšinējā budžeta likumā minēti abi vārdi «pieņemts
un apstiprināts", tad nebūtu iemesla šogad, kamēr
vēl jaunais budžeta likums nav stājies spēkā, to gro-
zīt. Tāpēc es domāju, ka varētu atstāt līdzšinējo un
izsakos pret pārlabojumu. Tad man sakarā ar bu-
džeta sumu pārgrozījumiem, ir jāliek priekšā ari
tekstā pārgrozīt sumu. 189.487.730 latu vietā jāieved
1. pantā 193.726.975lati.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Purgala pārlabojuma I. daļa:

„1. pantā strīpot vārdu „par", vārdu „gadu" un likt tā
vietā „gadam"; strīpot vārdu „kopējo" un vārdu „kreditu" pār-
grozīt par „kredita" un vārda „sumu" vietā likt „kopsumu"."

Referents izsakās par šīs pārlabojuma daļas pie-
ņemšanu. Kas ir pret? Nav. Kas atturas? Nav.
Pārlabojuma daļa pieņemta. Tālāk nāk Purgala
priekšlikuma .nākamā daļa:

strīpot vārdus „pieņemts un".
Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par Purgala priekšlikumu. Par
Purgala pārlabojuma 2. daļu nodota tikai 21 balss;
nepietiekošs skaits; pārlabojuma 2. daļa atkrīt. Es
lieku tagad nobalsošanā 1. pantu pārlabotā veidā, ar
to sumu, kādu referents ir licis priekšā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 1. pantu. Tagad lūdzu pacel-
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ties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par 1. panta pieņemšanunodotas 52
balsis, pret to — 24 balsis, atturējušies 7. 1. pants
pieņemts. 2. pants.

(Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.)
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu nacelties tos, kas

ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts vienbalsīgi._ Nobalsošana nak budže-
ta likums visā visumā. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret šī likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties

. tos, kas ir par šī likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
rezultāti: par budžeta likuma pieņemšanu nodota
51 balss, pret to — 24 balsis, atturējušies8. Budžeta
likums pieņemts. Mēs pārejam uz pārejas formulu
caurskatīšanu pie 24./2S. gada budžeta. Vispirms nak
caurskatīšanā budžeta komisijas iesniegtas pārejas
formulas. Lūdzu nolasīt 1.no šīmpārejas formulām.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektus a) par elektri-

sko liniju būvēšanu uz laukiem un b) atsevišķo lauku centrāļu
tīklu saskaņošanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šīs pār-
ejas formulas neviens neveļas? Es lieku pārejas
formulu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas butu
pret tās pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie šīs pār-
ejas formulas? Nav. īŠ pārejas formula pieņemta
vienbalsīgi. 2. pārejas formula. Ludzu nolasīt.

Sekretāra biedrs Fr. Ķemps: .
„Uzdot valdībai iesniegt Saeimai likumprojektu par biju-

šās mežu eksploatacijas pārvaldes, apgādības ministrijas un
satiksmes ministrijas ceļu un būvju virsvaldes veco rēķinu lik-
vidēšanas kārtību un termiņu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas? Es lieku pārejas formulu_ uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 2. pārejas formulas pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vien-
balsīgi. Nākošā.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai iesniegt Saeimai likumprojektu par valsts

būvju izvešanu un uzraudzību par tam, ka ari par privat-
būvēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens_ ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 3. pārejas formula. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 3. pārejas formulas pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbal-
sīgi. Nākošā.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai pārstrādāt likumu par komandējumu nau-

dām valsts darbiniekiem, nenosakot policijas darbiniekiem atse-
višķu atlīdzību par braucieniem dienesta rajonā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 4. pārejas formula. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret viņas pieņemšanu. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par_4.pār-
ejas formulas pieņemšanu. Balsošanas iznākums:
par 4. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 38balsis,
pret nav neviens, atturējušies 21. Formula pieņemta.
Piektā.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par lauksaimnie-

cības un sakņkopības sēklu kontroli privātas seklu tirgotavas."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Es likšu formulu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 5. formulas pieņemšanu._ Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Nākoša.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai līdz š. g. 1. septembrim iesniegt Saeimai

likumprojektu par lauksaimniecības veicināšanu."
PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Lieku tagad 6. pār-

ejas formulu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas

' *" % AI

ir pret to. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vien-
balsīgi. 7. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai noteikumus par valsts darbiem un ap-

gādi līdz š. g. 1. oktobrim pārstrādāt un iesniegt Saeimai."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-

vēlas? Kas būtu pret šīs pārejas formulas pieņem-
šanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta.vienbal-
sīgi. 8. pārejas formula,

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu, kā cīnīties ar

bērnu nomaitāšanu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties

tos, kas būtu pret. Nav. Kas atturas? Nav. Pie-
ņemta vienbalsīgi. 9. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai tekošā budžeta gadā pārstrādāt noteiku-

mus par valsts darbiem un apgādi kara resorā (Kara lik. XVIII.
gr.), piemērojot viņus miera laika likumam par darbiem un ap-
gādi civilresoros un kara laikā tagadējai Latvijas armijas saim-
niecisko orgānu uzbūvei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
9. pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šīs formulas pieņemšanu. Nav. Kas atturas no
balsošanas? Nav. 9. pārejas formula pieņemta vien-
balsīgi. 10. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai iesniegt Saeimai līdz š. g. 1. septembrim

likumprojektu par ārzemnieku zemju uzpirkšanu. Budžeta uz-
ņemtā suma izlietojama tikai uz šī likuma pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referentam
pie 10. pārejas formulas.

Referents V. Bastjānis: Pie šīs pārejas formulas
man jāaizrāda, ka budžetā šī suma priekš ārzemnieku
zemju uzpirkšanas tika noraidīta. Dabīgi, ka līdz ar
to vajadzētu atkrist ari 10. pārejas formulai, jo šīs
sumas budžetā vairs nav. Pārejas formula stāvēja
sakarā ar noraidīto fondu.

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Referents aizrāda,
ka šī pāreja^formula sakarā ar nobalsojumu par šo j
sumu atkrīt. Vai būtu kādi iebildumi? Nav. Pār-
ejas formula atkrīt. 11. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps: ,
„Ka tiesnešu-amats nav savienojams ar juriskonsultu pie-

nākumiem. " * """ A
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim /wļ

Berģim. ifJ
P. Berģis (demokrātiskais centrs): Deputātu

kungi! Savā laikā Satversmes Sapulce atzina par
vajadzīgu grozīt to tiesu iekārtas pantu, kurš aiz-
liedz tiesnešiem ieņemt kaut vai kādu citu amatu, ka -
tikai tiesneša amatu. Toreiz ir ticis atzīts, ka ties-
nešu, kā inteliģentu, augsti kvalificētu _ speciālistu
darbs, varētu būt vajadzīgs arīdzan viena otra darba
laukā ārpus tiesas un, otrkārt, ka būtu aridzan ie-
spējams tiesnešiem savienot vienu otru darbu ārpus
tiesas ar savu darbību tiesu resorā. Tagad ir iesnie-
gta pārejas formula, kura grib sašaurināt šo tiesnešu
tiesību darboties ārpus tiesu resora, grib noliegt vi-
ņiem ieņemt juriskonsultu amatus. Te nuvispirms__
ir jāpiezīmē, ka juriskonsultaamati ir tieši tie amati,
kuriem tiesnesis ir visvairāk un vislabāk sagatavots.
Tikai advokāts vai tiesnesis ir sagatavots, lai ieņemtu
juriskonsulta amatu vienā vai otrā valsts iestāde.
Cita persona ārpus šīm 2 profesijām, ārpus šiem 2
arodiem, nav un nevar būt sagatavota juriskonsulta
amatam kaut kādā resorā. Ja nu mēs tādā kārtā gri-
bam noliegt tiesnešiem ieņemt juriskonsultu amatus,
tad paliek jautājums, kādus tad amatus mēs būtu ar
mieru atļaut tiesnešiem ieņemt, kāpēc tad pastāv tas
likums, kuru mēs neatceļam un kurš atļauj tiesnešiem
ieņemt visus citus amatus? Kas tad ir tie amati, ku-
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rus vēl tiesnesis var ieņemt? Man liekas, tā jautāju-
mu uzstādot, mēs skaidri redzam, ka mēs nākam pret-
runā paši ar sevi un pastāvošo likumu,pieņemot tādu
pārejas formulu. Loģiski tas nozīmētu, ka taisni to
amatu, kuram tiesneši ir vislabāk sagatavoti, viņi ār-
pus tiesas nevar ieņemt, bet viņi varētu ieņemt katru
citu amatu ārpus tiesas, tikai ne juriskonsulta. Kādi
tad varētu būt motivi šādaspārejas formulas pieņem-
šanai? Tikai divi. Viens varētu būt tas, ka tidsnešiem
ir tik daudz darba tiesu resorā, ka viņiem neatliek
laika ieņemt kādu amatu ārpus tiesu resora. Ja. tas
būtu tā, tad skaidrs, ka pirmā kārtā jāatceļ likums,
kurš atļauj viņiem nodarboties ārpus tiesu resora.
Ja viņam nav laika ieņemt juriskonsulta vietu ārpus
tiesu resora, tad, protams, viņam nav laika ieņemt ari
kaut kādu citu amatu ārpus tiesu resora. Tā tad
skaidrs, vai nu atceļam minēto likumu, vai atmetam
šo pārejas formulu. Otrs motivs varētu būt tas, ka
tiesnesis, izpildīdams savus juriskonsultapienākumus
tanī iestādē, kurā viņš strādā kā tāds, varētu sanākt
konfliktā ar saviem tiesneša pienākumiem vēlāk tanī
brīdī, kad viņš sēdēs savā tiesnešakrēslā. Protams,
tādas lietas nedrīkst notikt. Bet mūsu tiesas sastāvs
ir pietiekoši plašs, lai nostādītu tiesnešus tā, ka viņi
katrā gadījumā, kurā viņi varētu sanākt konfliktā,
kā tiesneši un kā iestāžu juriskonsulti, ka viņi paši
sevi no tiesnešapienākumiem atsvabina un viņu vietā
stājas citi tiesas locekļi, kuri tad iztiesā tās lietas,ku-
ras viņiem pašiemnav iespējams iztiesāt. Jāpiezīmē,
ka nav aizliegts piemēram tiesnešiemviņu pašu per-
sonīgās lietas likt iztiesāt tanī pašā tiesā, kurā viņi ir
tiesas locekļi. Tikai tanī sēdē, kurā iztiesā viņa per-
sonīgās lietas, viņš nesēž tiesneša krēslā, bet nāk un
aizstāv savu lietu. Kāpēc gan tiesnesis var likt iz-
tiesāt tanī pašātiesā savas personīgās lietas un kāpēc
viņš nevar tanī pašā tiesā likt iztiesāt ari tās lietas,
kuras ved resors, kurā šis tiesnesis ir par juriskonsul-
tu? Mēs varam iet vēl tālāk. Paši tiesneši, juriskon-
sultu pienākumus izpildīdami, ir ierobežojuši sevi tik-
tāl, ka nekad personīgi neved nevienu lietu tiesā, Vi-
sas lietas, kuras jāvedtiesā, nāk advokātu rokās, pie
kam notiek vienošanās tādā kārtā, ka pie resora ir
ari kāds advokāts, kurš izpilda tos pienākumus, kas
tiesā jāizpilda. Mēs neesam redzējuši neviena ga-
dījuma,kur kāds tiesnesis-juriskonsults uzstātos tiesā
kā kāda resora pilnvarnieks. Tas nekad nenotiek.
Tāpēc, jatas nav dzīvē novērots, mums nav iemesla
domāt, ka turpmāk tiesnešu takts būs vājāks un ka
viņi turpmāk to ierobežojumu, kuru viņi paši sev ir
uzlikuši, neievēros. Nav nekādas reālas konkrētas
vajadzības tagad šādu ārēju ierobežojumu likt. To
visu vērā ņemot, es atzīstu, ka tai pārejas formulai,
kas te ir priekšā likta, nav nekāda loģiska pamata,
jotas nozīmētu, ka mums jārevidē likumu,kuršatļauj
tiesnešiemieņemt kādus citus amatus. Man jāatzīmē,
ka šī pārejas formula ir nevien nevajadzīga, bet viņa
ir ari nepieņemama. Mums ir jāņem vērā, ka mūsu
tiesnešu algu stāvoklis ir tāds, kas nostāda tiesnesi
daudz zemāk ... (starpsaucieni labā pusē). Es lūdzu
pa priekšu uzklausīties līdz galam un pēctam kliegt.
Tiesnešu algas, mani kungi, ir daudz zemākas par to
peļņu, kas ir ikvienam juristam, kurš nav_ tiesnesis_
Ja mēs nevaram tiesnešus vēl tagad savā budžeta
nostādīt algas ziņā līdzīgi citiem visiem juristiem,pie-
līdzinot viņu algu vidējai jurista peļņai, tad ir skaidrs,
ka tiesnešiem nav nekādas intereses sēdēt tiesnešu
krēslā, bet viņiem ir daudz interesantāki atstāt ties-
neša krēslu un ieņemt citus amatus, kas viņiem, kā
juristiem, Latvijā ir pieietami un kuri dod apmēram
divreiz tik lielu peļņu, nekā tiesnesis pelna. Ir skaidrs,
ja mēs tādas algas nevaram maksāt, ja mūsu budžets
to neatļauj, tad mums ir jāatļauj, lai tiesnesis savieno-
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tu savu amatu ar juriskosulta amatu, lai daudz maz
pielīdzinātu un tuvinātu tiesnešu materiālo stāvokli
vidējam juristu stāvoklim ārpus tiesu resora. Tāpēc
es lūdzu šo pārejas formulu noraidīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
^ i'ļ̂ \

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-} '
stais nams! Man ir jāpretojas tam, ko te teica depu-
tāts Pēteris Berģa kungs, ka tiesnešiem vajagot dot
iespēju blakus tiesnešu algai vēl kaut ko piepelnīt.
Man šķiet, ka tiesneši ir jānostādatā, ka viņiem neva-
jadzētu neko klāt piepelnīt tādā ceļa, ka to liek
priekšā Berģa kungs. Kas notiktu, ja ikviens ties-
nesis varētu būt par juriskonsultu ne tikai vien valsts
un pašvaldības iestādēs, bet ari privātās organizāci-
jās, vai ari kādos uzņēmumos, kas tad notiktu? Tad
notiktu tas, ka tiesnesis būtu ieinteresēts, lai viņa
padoms ari realizētos un tādā kārtā viņš nevarētu but
bezpartejisks. Mēs taču labi zinām, ka korekts ad-
vokāts nedod padomu diviem klientiem pretiniekiem.
Ja kāds klients ir pie viņa bijis un ja viņš tam ir pa-
domu devis, tad gadījumā, ja nāk otrs, viņa pretinieks
un ari prasa padomu, tad advokāts pasaka: „Es esmu
padomu devis Jūsu pretiniekam, Jums nevaru padomu
dot." To, kungi, prasa advokātu etiķa. Savu priekš-
likumu deputāts P. Berģa kungs grib argumentēt ta,
ka tiesnešiem pašiem esot personīgas lietas, ka tad
viņi tām pāri tiekot. Tādu personīgu lietu tiesnešiem
ir ārkārtīgi maz. Bez tam, kungi, mums ir likums,
ar kuru tiek pāri šīm lietām, un šislikums nosaka, ka
tādā gadījumā tiesnešiem pašiem sevi jjāatstādinaun
ja viņi to negrib darīt, tad viņus vienkārši atstādina.
Protams, var ari būt, ka notiek partejība starp tiesne-
šiem, pašu tiesnešu vai ari viņiem ļoti tuvu stāvošo
personu lietās. Tas var notikt un ar to ļaunumu mums
ir jārēķinājas. Bet ko Jūs tagad gribat darīt, Berģa
kungs? Jūs gribat šo ļaunumu vēl paplašināt, gribat,
lai tiesnesis interesētos par lietas iznākumu tādā vir-
zienā, kā viņš, kā juriskonsultspadomuir devis. Tas
ir liels ļaunums un pret to principieli jāuzstājas. Es
esmu vienmēr uzstājies par to, ka tiesnešu stāvokli
vajaga nodrošināt, lai viņi būtu bezpartejiski, bet al-
tiem pāris grašiem, ko tiesneši varētu nopelnīt kā ju-
riskonsulti, ar tiem neko nepanāks, un pret to mums
principieli ir jāuzstājas. Mēs nedrīkstam principu
lauzt, un tādēļ es strikti izsakos pret to, ko liek
priekšā deputāts P. Berģa kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pēterim
Berģim. U\

P. Berģis (demokrātiskais centrs): Mani kungi!
Pirms mēs ieņemam tik principielu viedokli, ka to
prasa Purgala kungs, un mēģinām izvest viņu pār-
ejas formulā, es vēlreiz lūdzu atminēties, ka ir li-
kums, kurš ir nodrukāts 1921. gadā valsts likumu un .
rīkojumu krājumā zem Nr. 259 un kur ir teikts: «Tie-
su iekārtas likuma 246. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi.

Piezīme. Tiesu resora darbiniekiem, to star-
pā ari miertiesnešiem pagaidām atļauts ie-
ņemt citus algotus vai nealgotus valsts vai
sabiedriska dienesta amatus, ja tam piekrīt,
attiecībā uz tiesnešiem — tiesas kopsapulce
un attiecībā uz pārējām amatpersonām —
tieslietu ministrs."

Tā tad ir atļauts ieņemt visus amatus, algotus vai
nealgotus. Tie amati var būt dažādi: darbveža,
grāmatveža, korespondenta, valdes locekļa amats u.
1.1. Tas viss likumā ietilpst.Vai Jūs, Purgala kungs,
domājiet, ja tiesnesis ir valdes loceklis kāda iestāde,
vai tad viņš nav ieinteresēts, lai lieta, par kuru viņš
kā valdes loceklis ir lēmis un savu balsi devis, tiktu,
nonākot tiesā, izspriesta tādā ceļā, kā viņš ir toreiz
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lēmis. Protams, ka viņš ir ieinteresēts,bet viņš pats
sevi noraida un likums liek par pienākumu viņu norai-
dīt, bet to lietu izspriež citi tiesneši, kuri nav ieintere-
sēti. Ja jūs gribiet būt konsekventi, tad strīpojiet šo
likumu un aizliedziet jebkādus amatus, ka grāmat-
veža, korespondenta, valdes locekļa u. _t. t. Bet ja tie
ir atļauti, tad es absolūti nesaprotu, kapec tiesnesis
nevar būt ari par juriskonsultu. Faktiski ir ta, ka
tiesneši ari atturas no citiem amatiem, atrazdami, ka
juriskonsulta amats ir daudz vairāk savienojams ar
tiesneša cieņu, nekā citi amati, kurus viņi cenšas ne-
ieņemt. Jūs nākiet ar pārejas formulu, taisni to ama-
tu, kas ir tiesnesim vispieņemamāks, kas viņam ir
dabīgāks pēc viņa stāvokļa, strīpot, un pasakiet, ka ja
viņš grib būt par grāmatvedi vai par korespondentu,
tad šo amatu viņš var ieņemt ļoti labi. Ja jus esiet
konsekventi, tad esiet taču konsekventi hdz galam,
bet neatrodiet konsekvences tur, kur viņas nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk ne-
viens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Man šķiet,ka nevar but
r domu starpības vispārīgi parto, ka tiesnešiem nav

i pieļaujami nekādi citi amati, kā vienīgi tiesnešaamats
j Mēs līdzīgu jautājumu esam izšķīruši attiecība uz

valsts kontroles darbiniekiem, kad pieņēma likumu
par valsts kontroli, kur visiem valsts kontroles revi-
dentiem un citiem, kas stāv sakarā ar reviziju, aiz-
liegts ieņemt kādu citu blakus amatu aiz ta iemesla,
ka tādā gadījumā valsts intereses

^
kuras viņš aizstāv

revidējot, var sadurties ar privātās firmas interesēm,
kur viņš ņem dalību. Tādā gadījumā var ciest valsts
intereses. Tiesnešu stāvoklis pilnīgi līdzīgs. Jaties-
nesis varēs būt juriskonsults kādā valsts iestāde, tad
ari viņš varbūt ne tieši formāli, bet netieša kārta var
nākt pretrunā ar likumu. Tas ne tikai nav veļams,
bet nav pielaižams. Ir starpība starp to, vai tiesnesis
ieņem kanclejas ierēdņa, grāmatveža amatu jeb juris-
konsulta amatu, jo no juriskonsulta izturēšanas un at-
sauksmes pie līgumu slēgšanas tai pašā iestāde at-
karājas simtiem tūkstošiem un miljoniem lielas valsts
sumas. Var to līgumu noslēgt vienādi un otrādi. Ie-
rēdnis prasa juriskonsulta atsauksmi un tas var dot
dažādas atsauksmes, atkarībā no tā, cik viņšpats tur
ieinteresēts. Tāpēc jārada tāds stāvoklis,_lai ne ties-
neši, ne citi valsts ierēdņi nenāktu tādā kārdināšana.
Tāpēc man budžeta komisijas vārdā jāizsakās pret
Berģa kunga priekšlikumu par to, ka nav pieļaujams
savienot šos amatus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:_ Nobalsošana nak
budžeta komisijas 11. formula. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 11. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 11. pārejas formulas
pieņemšanu . Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par 11.
pārejas formulas pieņemšanu nodotas 64 balsis, pret
— 6, atturējies nav neviens. 11. pārejas formula pie-
ņemta. 12. formula.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Uzdot visu valdības izdevumu izplatīšanu un pēc iespē-

jas ari izdošanu nodot „Letai"."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie 12. pār-

ejas formulas neviens neveļas? Lieku 12. pārejas
formulu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par 12. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par 12. pārejas formulu nodotas 37
balsis, pret — 22, atturas 5. Pieņemta. 13. pārejas
formula.

Sekretāra biedrs E, Knopps:
„Uzdot valdībai nākošā gadā samazināt nenormāli lielās

saimniecības pie mācības un audzināšanas iestādēm, atstājot
tām tikai nepieciešamo zemes platību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas? Lieku 13. pārejas formulu uz balsošanu un lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šīs formulas pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Ar visām balsīm, 3 attu-
roties, 13.pārejas formula pieņemta. 14. pārejas for-
mula.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Uzdot valdībai likvidēt atsevišķu resoru laboratorijas,

uzdodot organizēt viņu darbu izvešanu pie universitātes."*
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam

Kalningam.
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs): Likumdevēji! Aiz tīri teehniskiem iemes-
liem es gribētu lūgt šo pārejas formulu nepieņemt,
tāpēc ka dažās valsts iestādēs pastāv laboratorijas,
kas ir saistītas ar valdības darbu. Es gribētu aizrā-
dīt uz netiešonodokļu departamentu un tāpat uz mui-
tas departamentu. Mūsu valdībai centralizēšanas
griba tā kā tā jau pastāv un valdība grib likvidēt pa-
ralēlas iestādes; bet vienā vai otrā gadījumābūtu ne-
vēlami, ka līdz šim iekārtotais darba veids tiktu pār-
traukts un pārnests uz augstskolas laboratoriju. Tā-
pēc es lūgtu šopārejas formulu nepieņemt, jo tā doma,
kas te ir ietverta, ir valdībai pazīstama un valdība ar
to rēķināsies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds zemkopības ministrim.

Zemkopības ministrs E. Bauers: Augstā sapulce!
Es gribētu atbalstīt finansu ministra kunga izteikto
ieskatu attiecībā uz laboratoriju koncentrēšanu pie
universitātes. Pie zemkopības ministrijas, sakarā ar
dažādām izdarāmām kontrolēm (sviesta, gaļas, sēklu,
olu, kartupeļu, mākslīgo mēslu u. t. t.) pastāv atse-
višķas laboratorijas. Visas šīskontroles ir tāda rak-
stura, ka viņas pēc iespējas izdarāmas ļoti īsā laikā.
Nekādā ziņā mēs nevarētu garantēt, ka lieta ietu tik
drīz un tik ērti, ja pievienotu šīs kontroles iestādes
vai laboratorijas pie augstskolas. Drīzāk varētu būt
tā, ka šīs iestādes, par kurām es še minēju, būtu
koncentrējamas vienā resorā. Līdz šim gluži tas tā
nav. Jau tagadējie piedzīvojumi rāda, ka sakarā ar
mākslīgo'mēslu kontroli, kuru izdarīja pie augstsko-
las, lauksaimnieki mākslīgos mēslus saņēma ar ārkār-
tīgi lielu nokavēšanos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu
neviens nevēlas. Lūdzu referentu dot atsauksmi. rdt

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija ne-* ļ
bija tā domājusi, ka jāiznīcina absolūti viss,_kas pie
kāda resora pastāv. Viņa domāja, ka izmēģināša-
nas stacija mazos apmēros varētu atsevišķi pastāvēt.
Bet budžeta komisija ir pret patstāvīgu laboratoriju
atstāšanu tāpēc, ka universitāte ir ierīkojusi valsts
vajadzībām laboratoriju, ar kuru tās vajadzības var
apmierināt. Vismaz mums tā budžeta komisijā ofi-
ciāli tika ziņots, ka var apmierināt visas prasības un
mums nebija norādījumi, ka tās nevarētu apmieri-
nāt, ja likvidētu šīs atsevišķās laboratorijas. Ja uz-
tur laboratorijas resoros un universitātē, tad ceļas ne
tik vien dubulti štatu uzturēšanas izdevumi,_ bet va-
jagaari mašinas un citus instrumentus iegādāt un uz-
turēt. Tas prasa lielas valsts sumas_ Tāpēc budžeta
komisija bija par to, ka šīspatstāvīgās atsevišķas lie-
lās laboratorijas būtu likvidējamas. Ja te ceļ ie-
bildumus, ka izmēģinājumus augstskolā izdara stu-
denti, tad ir aizrādīts, ka augstskolā ir noteikums,
ka studenti pie šiem darbiem netiek pielaisti, bet tos
izdara tikai asistenti. Tāpēc saprotot šo jautājumu
tādā veidā, ka te iet runa par lielu patstāvīgu labora-
toriju uzturēšanu resoros, šī pārejas formula butu
pieņemama.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
14. pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
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tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 14.pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par 14. pārejas formulas pieņemšanu
nodotas 11 balsis, pret to nodotas 29 balsis, atturē-
jušies 26 — noraidīta. 15. pārejas formula.

Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Uzdot valdībai pārņemt Priekuļu lauksaimniecības ma-

šinu izmēģināšanas staciju un algu aizsardzības institūtu valsts
pārziņā, pievienojot tos univerpitatei."

.Priekšsēdētājs Fr. Vfesmanis: Pie šīs pārejas
formulas Arveds Kalniņš iesniedzis sekošu priekš-
likumu:

„Budžeta komisijas 15. pārejas formulu papildināt ar vār-
diem: „vienojoties ar Latvijas lauksaimnieku centralbiedribu.
Ja vienošanās nebūtu panākama, izņemt no Latvijas lauksaim-
nieku centralbiedrības rīcības valstij piederošo inventāru, kurš
nododams Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātei
kopā ar budžetā paredzētām paablstu sumām attiecīgo institūtu
ierīkošanai."

Pie šīs pārejas formulas vārdu lūdz Celmiņš.
Vārds Celmiņam.

/V* H. Celmiņš (zemnieku savienība): _Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Mēs ari še Saeima esam vie-
nojušies par to, ka Latvijā pastāv sabiedriska agro-
nomiskā palīdzība un ka lauksaimniecības veicināša-
nas darbus izdara mūsu lauksaimnieku organizāci-
jas. Nodot lauksaimniecības kultūras pacelšanu pa-
šiem lauksaimniekiem, tas ir gala mērķis, pie tam
nodot tādā veidā un tādā kārta, lai valstij neceltos
nekādi izdevumi. Ar vārdu «sakot, lauksaimniecības
kultūras pacelšanu ar laiku mēs gribam nodot pa-
šiem lauksaimniekiem, lai valstij tas neko nemaksā-
tu. Starp citu uz šī atzītā ceļa stājas tagad ari tie
lauksaimnieki, kuri agrāki vēl nebij organizēti. Mes
tagad pārdzīvojam laikmetu, kura ļoti īsa laika ir
radušās daudz jaunas biedrības, jaunas savienības,
jaunas centrālās lauksaimniecības biedrības. Šī pa-
rādība — lauksaimnieku biedrošanās mērķu sasnieg-
šanai pašdarbības un kopdarbības ceļā ir ļoti apsvei-
cama. Vistālāk šinī ziņā ir gājusi Latvijas lauksaim-
niecības centralbiedrība, kura vēsturiski ir ievadī-
jusi šo vēlamo lauksaimniecības pacelšanas virzienu
un kura ir daudz darījusi lauksaimniecības pacelša-
nas labā. Viņa ir vecākā iestāde un tāpēc ari var
uzrādīt teicamus panākumus un var noderēt par pie-
mēru citām nākamām centrālām organizācijām.
Starp citu viņas darbības centrs ir attīstījies Prieku-
ļos pie Cēsīm, kur, kā mēs visi zinām, atrodas Prie-
kuļu vidējā lauksaimniecības skola, pie kuras pastāv
vairākas izmēģināšanas un citas lauksaimniecības
kulturelās iestādes, kas izplata savu darbību pagai-
dām ne tikai vien uz savu rajonu, uz Vidzemi, bet ari
uz visu Latviju, tāpēc ka līdz šim citas tādas iestā-
des mums nav bijis. Centralbiedrība iesāka savu
darbību jaukrievu valdības laikā un, kā zināms, krie-
vu valdība piešķīra centralbiedrība! Priekuļu kroņa
muižu uz zināmiem noteikumiem. Centralbiedrība
— Latvijas lauksaimnieki — ar tautas grašiem ap-
ņēmās celt skolas namu, kurš toreiz izmaksāja ap
100.000 zelta rubļi. Par to viņi dabūja līgumu uz 12
gadiem bez atlīdzības izlietot šo Priekuļu kroņa mui-
žu. Pēc tam viņu līgums tika pagarināts atkal uz
12 gadiem. Tagad, kad Latvijas valdība pārņēma vi-
susKrievijas bijušos īpašumus savā pārziņā, tad tika
pārņemta ari Priekuļu lauksaimniecības skola un
muiža, un visas tās tiesības, kuras bij dotas no krie-
vu valdības centralbiedrībai, tās tika akcep-
tētas un tagad ir atkal noslēgts līgums
ar šo sabiedrību uz ilgākiem gadiem. Ne tikai
skola pastāv uz šīs Priekuļu muižas zemes, bet tur
ir uzbūvētas dažādas stacijas, starp citu ari tā sta-
cija, kas minēta šinī pārejas formulā un kura tagad
būtu nododama mūsu universitātei un pārņemama

valsts pārziņā. Tā ir mašinu izmēģināšanas stacija,
kura pie mums Latvijā ir vienīgā un ari paliks vie-
nīgā. Tas tāpēc, ka šī iestāde ir ļoti dārga un viņa
var apmierināt visas vajadzības. Mašinu izmēģinā-
šana nav tik sarežģīta lieta un mums mašinuari nav
tik daudz, lai viena stacija mūsu mazā valstiņā ne-
tiktu ar tām galā. Tālāk šī stacija, starp citu, at-
rodas uz tās zemes, kas ar līgumu piekrīt uz ilgiem / . /
gadiem centralbiedrībai. Viņa ir būvēta ar Latvijas / W
lauksaimnieku un Krievijas valsts līdzekļiem. Ta- j
gad, pieņemot šo pārejas formulu un nododot šo sta-
ciju universitātei, mēs tādā kārtā laužam pastāvošo
līgumu, kāds ir Latvijas valdībai ar centralbiedrību.
Nevar taču izgriezt ārā vienu iestādi ar zināmu ie-
kārtu, ar loti racionālām un fundamentālām būvēm.
No centralbiedrības, no lauksaimniekiem tika būvēts
un taisīts, kā savs īpašums, un tagad nu mēs vien-
kārši gribam viņiem to atņemt. Tas, man liekas, ne
no lauksaimnieku viedokļa, ne ari no juridiskā vie-
dokļa nav attaisnojams. Centralbiedrība neko nevar
nodot, viņai nav tiesība nodot, jo tā ir lauksaimnieku
kopējā manta. Ja tomēr gribētu nodot šīs stacijas
valsts pārziņā, tad priekš tam vajadzētu izdot atse-
višķu atsavināšanas likumu. Tad, kas attiecas uz
pašu stacijas pārņemšanu valsts pārziņā pēc būtī-
bas un tās nodošanu universitātes rīcībā, tad tam
atkal nevar piekrist. Nevar piekrist aiz tā iemesla,
ka universitāte ir zinātniska iestāde un tādā kārtā
ari viņas stacijas un palīga iestādes ir zinātniskas ie-
stādes. Tur ir jāstrādā mūsu profesoriem, kam jau
ir doktora pakāpe, jāstrādā docentiem un-lektoriem,
kuriem nav pat vēl maģistra pakāpes, kuri nav zi-
nātnes vīri un kurus ārzemju universitātes nemaz
nepielaistu pie katedra, ne tik vien pagaidām, bet ari
ne vienu dienu ne. Protams, tā kā mēs gribam iz-
tikt ar latviešu spēkiem, tad mums izņēmums šinī
ziņā jātaisa. Vispār man jāsaka, ka mūsu universi-
tātes zinātniskais līmenis ir zems, to paši mūsu uni-
versitātes profesori atzīst. Tā tad vēl mācības spē-
kiem jāstrādā šinīs laboratorijās, un, galvenais, ari
studentiem ir jāstrādā zinātniski darbi. Tas_ iestā-
des, kuras ir pārņēmusi universitāte sava pārziņa,
ir nolemtas dažādām universitātes vaiadzībām, zi-
nātniskiem pētījumiem, tīri zinātniskam darbam. Tas,
lūk, ir šo iestāžu mērķis. Turpretim mašinu izmēģi-
nāšanas stacija strādā drusku citādāki. Ari tur strā-
dā uz zinātniskiem pamatiem. Bet galvenais nolūks ?
un mērķis tomēr ir praktiski izmēģināt mašinas,_pro-
pagandēt labākās mašinas lauksaimnieku starpa, iz-
brāķēt sliktākās mašinas, atvērt lauksaimniekiem
acis, sarīkot demonstrācijas u. t. t. Tas tagad ari
tiek darīts. Šīm iestādēm ir zinātniski-praktiska no-
zīme. Kas attiecas uz augu aizsardzības institūtu,
ko ari vēlas nodot uz priekšu universitātes rīcībā un
atņemt to centralbiedrībai, tam atkal es nevaru pie-
krist. Šeit ir gluži tas pats, kā pie mašinu stacijas.
Ja nodosim šo staciju valsts resp. universitātes pār-
ziņā, tad tur docenti un studenti .pētīs dažādus augu
kaitēkļus un sēnītes un strādās tīri zinātnisku dar-
bu. Līdz šim šī stacija turpretī nodarbojās ar zināt-
niski-praktiskiem pētījumiem, atrodot un propagan-
dējot līdzekļus pret augu kaitēkļiem, tādā kārta
praktiski aizsargājot mūsu lauksaimniecības augus.
Šeit nupat mēs dzirdējām no finansu un zemkopības
ministru kungiem, ka viņi nepiekrīt iepriekšējai pār-
ejas formulai, jo mūsu universitāte ir zinātniska ie-
stāde,kurai pašai pietiek darba, lai sagatavotu mums
nākošos darbiniekus, lai apbruņotu viņus zinātniski.
Tagad universitāte it kā grib sagrābt savās rokās un
pārņemt zem saviem plašiem spārniem visas labora-
torijas, ari tādas praktiskās iestādes, kā, piemērām,
mēslu izmeklēšanas staciju. Kāda interese ir tur
strādāt studentiem? Saka, tur strādāšot studenti,

33*
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viņiem būšot prakse. Bet nevar taču šīs analizēs
viņiem uzticēt, jo vadītājs_ nevar katru analizi pār-
baudīt, bet studenti vēl mēģinājās un mācas. Profe-
sors, kas māca studentus, nevar pie sava svarīga
darba pievienot ari vēl citus uzdevumus. Ir zināms,
ka stacijai, kura izdod apliecību, ir jāgarantē,ka_ ana-
lizē ir pareiza; uz šīs analizēs pamata maksa par
mākslīgiem mēsliem atpakaļ, ja izradās, ka tur ir
mazāk kūstošu vielu kā bija garantēts. Un nevar
uzticēt šo noteikšanu studentiem, kuru uzdevums ir
vienkārši mācīties, šinī gadījumā ķimiju. Ta tad ne-
var nodot šo praktisko darbu, šo praktisko iestādi
universitātei, lai viņu pārāk neapgrūtinātu, lai ļautu
tai zinātniski izaugt un sagatavot darbiniekus nā-
kotnei. Tā tad lļetderības principa deļ tas nebūtu
ieteicams. Bet vēl ir otrs princips,_ kurš neļauj pie-
krist šai pārejas formulai. Šīs iestādes, par kuram
iet runa, ir mūsu pašdarbības un kopdarbības rezul-
tāts. Ja mēs šo pārejas formulu pieņemam, tad līdz
ar to mēs grēkojam pret kooperāciju. Mūsu lauk-
saimnieki, pateicoties 10 un 15 gadu darbībai, sa-
snieguši šos rezultātus, un tagad atņemt šos sasnie-
gumus, tāpēc ka valstij tas patīk, tāpēc ka univer-
sitātei tas patīk, nebūtu lietderīgi. Bez šaubām,
valsts līdzekļi tur ir, bet ja mēsnododam šīs iestā-
des universitātei, tad tas nozīmēs, ka mēs atkapja-

' mies no sabiedriskās agronomijas principa. Nodo-
dot iestādes universitātei sabiedriskie līdzekļi izpa-
liks; līdzekļus dos vienīgi valsts, un šo iestāžu uz-
turēšana būs daudz dārgāka. Mēs sagrausim no
vienas puses kooperāciju un no otras puses sadārdzi-
nāsim šīs iestādes. Un es esmu pārliecināts, ka uni-
versitāte ari pie labas gribas nevarēs praktiski veikt
šos darbus. Labāk to veiks lauksaimnieki_ paši, jo
lauksaimniekiem šī lieta ir tuvāka, viņitajā ir tieši
ieinteresēti. Vēl ir viens moments, kadeļ nevaja-
dzētu pārņemt šīs iestādes. Ja universitāte pārņemtu
šīs lietas, ari lauksaimniecības fakultātes dekāns,
docents Lepika kungs, kurš starp_ citu bija Priekuļu
lauksaimniecības mašinu izmēģināšanas stacijas va-
dītājs, pēc agronoma Skubina kunga, tāpat docents
Lejiņa kungs, pie vislabākās gribas, ja viņš gribēs
būt labs profesors, nespēs vadīt praktiskā virziena
šīs iestādes un dot lauksaimniekiem to, ko viņiem
tagad dod. Tāpēc es lieku priekšu augstam namam
noraidīt šo pārejas formulu, kas uzdod valdībai pār-
ņemt Priekuļu lauksaimniecības mašinu izmēģināša-
nas staciju un augu aizsardzības institūtu valsts pār-
ziņā, pievienojot tos universitātei. Tāda formula
būtu ļoti neauglīga.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienītie deputātu kungi! Tā kā šo pārejas formulu

ftādā redakcijā, kā viņa pieņemta budžeta komisijā,
tiešām var iztulkot kā kādu ekspropriācijas mēģinā-
jumu un centralbiedrības īpašuma atņemšanu — kā-
das domas nemaz nebija budžeta komisijā, ko zin ari
tie, kas šeit tā šo formulu grib iztulkot — tomēr lē-
muma redakcija jāgroza. Lai tādi pārpratumi ne-
būtu iespējami, tad es iesniedzu papildinājumu, kurš
skaidri nosaka, ka te iet runa tikai par daļas no in-
stitūta inventāra pārņemšanu, kura ir neapšaubāms
valsts īpašums, jo viņa iegādāta pēdējos gados no
pabalstiem, kuri tiek izsniegti. Pastāv noteikums,
ka šis inventārs pāriet institūta rīcībā tikai pēc zi-
nāmu gadu notecēšanas. Līdz tam valsts var at-
tiecīgo inventāru kurā katrā acumirklī pārņemt atpa-
kaļ. Runa iet tikai par šīs daļaspārņemšanu un turp-
māko pabalstu atraušanu. Ja ir pareizi, ka central-
biedrība bez pabalsta no valsts puses šos institūtus
nevarot uzturēt, tad var būt runa ari par pašu insti-

tūtu pārņemšanu, bet tas var_ notikt tikai pie lab-
prātīgas vienošanās. Attiecība uz iebildumiem, ku-
rus pieveda Celmiņa kungs, jāsaka, ka šo institūtu
pastāvēšana vai nepastāvēšana pie centralbiedrības
nestāv nekādā sakarā ar sabiedrisko agronomiju, jo
te iet runa tikai par mašinu kontroles, seklu kontro-
les, dažādu kaitēkļu noteikšanas stacijām, kuras ari
valstīs ar sabiedrisko agronomiju parasti atrodas
valdības rokās. Attiecīgo institūtu darbībā galvenā
kārtā ir ieinteresētas dažādas firmas, kuras tirgojas
ar mašinām un sēklām. Ari valdībai zināmos gadī-
jumos jāgriežas pie šī institūta pēc palīdzības un ne-
kādi nav iespējams šo kontroli uzticēt tādam insti-
tūtam, kurš pastāv un darbojas faktiski kā «sabie-
drotais" pie vienas no firmām, jo mēs taču zinām,
kādas ir attiecības starp „Konsumu" un „Latviešu
lauksaimnieku centralbiedrību". „Konsums" tirgojas
ar savām mašinām un vienu desmito daļu no savas
peļņas dod centralbiedrībai,ar to ari tagadējais stā-
voklis ar izmēģinājumu stacijām ir nepieņemams un
tāpēc budžeta komisijai bija tā doma, ka šiem insti-
tūtiem vajaga būt pilnīgi neatkarīgiem un atrasties
valsts rīcībā, kur nevarētu būt ne mazāko šaubu
par kontroles objektivitāti. Tas būtu no vienas pu-
ses. No otras puses jāatzīmē tas, ka Priekuļi, se-
višķi priekš mašinu izmēģināšanas, ir ārkārtīgi ne-
ērti. Galvenās firmas un ārzemju priekšstāvji at-
rodas Rīgā un tāpēc galvenai izmēģinājumu stacijai
vajaga būt Rīgā, vai Rīgas tuvumā, un ari laucinieki
labāk atbrauc uz Rīgu nekā uz Priekuļiem, kur ie-
rodas vairāk tikai vietējie lauksaimnieki. Beigu
beigās man kategoriski jānoraida tas Celmiņa kunga
izteiciens — kurš varbūt tā nebija domāts, bet kuru
tā varēja saprast, — ka attiecīgie darbinieki, kam
institūti jāvada, augstskolā būta mazāk noderīgi, ne-
kā tie darbinieki, kas darbojas Priekuļos. Ja mēs
par to sāktu sīkāki debatēt un pāriet uz personībām,
tad es varētu pievest daudz piemēru, kur atbildīgie
centralbiedrības darbinieki ir tikko beiguši vai pat
vēl tikai beidz strādāt pie tiem pašiem profesoriem
un docentiem, kurus tik zemu vērtē Celmiņa kungs
un tamdēļ nav pamata runāt par to, ka viņi, kas tikko
paši beiguši mācīties, būtu spējīgāki par saviem sko-
lotājiem. Es domāju, ka ari Celmiņa kungs tā ne-
bij domājis un es lūgtu nevienu tā nesaprast mana
cienījamā priekšrunātāja izteicienus. Universitāte ne-
ko „sagrābt" savās rokās negrib. Pa daļai tie paši
darbinieki, kā piemēram ilggadīgais Priekuļu maši-
nu stacijas vadītājs, kurš tagad ir ari universitātes
mācības spēks, vadīs attiecīgos institūtus (ari pie
universitātes un te iet runa tikai par lietderīgāku
valsts līdzekļu izlietošanu. Universitātei papildu
spēku priekš šiem institūtiem vajadzēs daudz ma-
zāk, pat mazāk kā puse no tiem, kas tagad tiek algoti
Priekuļos, nemaz nerunājot par institūtu inventāru,
kas ir vajadzīgs un kurš viņai jau tā kā tāir ari uni-
versitātē un to var izlietot kā apmācībai, tā ari prak-
tiskiem mērķiem. Tā tad tikai izejot no taupības
viedokļa un ari, lai būtu garantēta pilnīgi objektīva
kontrole, lai viena firma nebūtu tā, kas kontrolē
citas konkurences firmas, ari vajadzīga šī pārejas
formula ar to papildinājumu, kuru es iesniedzu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sieceniekam
vārds. "bf^

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Augstā sa-
pulce! Šīspārejas formulas Nr. 15. īstais teksts pēc
viņa satura ņemot būtu gan laikam tāds, ka uzdod
valdībai paņemt Priekuļu lauksaimniecības izmēģi-
nāšanas staciju un augu aizsardzības institūtu valsts
pārziņā. Te nu ceļas jautājums, vai patiešām bu-
džeta komisija ir domājusi, ka gluži vienkārši var
paņemt privāto īpašumu. Mums taču ir jāatzīst, ka
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centralbiedrībai kā juridiskai personai ir zināmi īpa-
šumi. Kā visi šie īpašumi ir cēlušies, to mēģināja
mums paskaidrot nupat Kalniņa kungs. Tas viss
taču neesot centralbiedrības, tas esot „Konsuma".
Man liekas, ka Kalniņa kungs latviešu lauksaimnieku
kooperācijas attīstību nepazīst. (Ķ Ulmanis no vie-
tas: „Viņš jau nebija šeit!") Viņš nemaz nezin, kā
Latvijas lauksaimnieks savā attīstībā ir ticis uz
priekšu. To viņš ir panācis vienīgi ar kopīgiem spē-
kiem, darbojoties un cenšoties priekš lauksaimniecī-
bas kultūras pacelšanas. Viensno galvenajiem šīs
lauksaimniecības kultūras veicinātājiem ir bijis kop-
darbības ceļš. Tā panākta centralbiedrības nodibi-
nāšana un viņas tālākā darbība. Ka centralbiedrībai
„Konsums" ir ziedojis līdzekļus, tas ir pats par sevi
saprotams, jo centralbiedrība un „Konsums" taču ir
galvenā kārtā laucinieku organizācijas un viņu uzde-
vums ir visu, ko spēj, darīt priekš lauksaimniecības
veicināšanas. „Konsums" nav taču peļņas biedrība
un tāpēc visu, ko viņš varētu atlicināt, ir lauksaim-
nieku kulturelām vajadzībām jāziedo. Ne tikai
„Konsums" ir ziedojis, bet gan ari simtiem lauksaim-
niecības biedrības ir stāvējušas no centralbiedrības
dibināšanas oie viņas un līdz ar viņu darbojušās un
ari pabalstījušas un nesušas priekš tam materiālus
upurus. Tāpat ari atsevišķi lauksaimnieki. Tagad
tas, kas tur ir sasniegts ar visiem vairāku gadu kopī-
giem pūliņiem, to budžeta komisija ir iedomājusies
gluži vienkārši paņemt, bet lieto gan vardu „par-
ņemt". Ar ko tad tas izšķiras no vārda „paņemt"?
Vienkārši sakot, tas tomēr nozīme „paņemt". Es
domāju, no juridiskās puses nemaz nav iespējams sa-
cīt, ka tā var kaut ko „parņeint". Ka to bus iespē-
jams izvest dzīvē? Vai jus vienkārši pasacīsiet
centralbiedrībai, lai tā to visu atdod? Viņa taču ne-
atdos. Tikai tiesas ceļā varbūt kaut ko varētu ie-
sākt. Vai tad tiešām budžeta komisija ir gribējusi
to, kas nav vēl darīts nevienā cita valstī, ka Latvijai
ar tādiem paņēmieniem būtu jāsāk apkarot rnusu
kooperācija, lai atbaidītu no tās visus, kuros koope-
rācijas ideja kaut cik būtu nostiprinājusies. Ja ari
valdība ar saviem līdzekļiem iet palīga pie kooperā-
cijas veicināšanas, tad tomēr nevar pieņemt, ka pa-
teicoties šiem pabalstiem jau valstij butu kādas tie-
sības uz kooperativu un juridisku personu īpašumu.
Tāpēc man kā kooperācijas priekšstāvim jāizsaka
visstingrākais protests pret šo budžeta komisijas ie-
sniegto pārejas formulu. Es ticu, ka augstais nams,
tiklab kreisais spārns, kā labais šo pārejas formulu
atraidīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds Celmiņam.

H. Celmiņš (zemnieku savienība): Godātie
? iV>$tautas vietnieki! Es tikai gribētu noraidīt Kalniņa

kunga aizrādījumu, ka Latvijas lauksaimniecības
centralbiedrība ir saistīta ar kaut kādiem veikaliem.
Viņai aiz muguras stāvot _Konsums", kas viņai dodot
10% no savas peļņas. Tāpēc viņasdarbība nevarot
būt objektīva un tai nevarot uzticēties. Ar vardu
sakot, šī mūsu vienīgā lauksaimniecības kulturelā
biedrība nevarot veikt savu uzdevumu. Tas strikti
jānoraida. Cik ir bijušas apspriedes, cik kongresu,
cik speciālistu un lauksaimnieku sapulces, visas vien-
balsīgi ir atzinušas, ka tā ir vienīgā mūsuorganizacija,
kas ir bezpeļņas biedrība, kurai nav nekādu sakaru ar
veikalniecismu un kura ir ari apolitiska, kas nedzen
nekādu politiku. Tanī apvienojas biedribasar dažā-
diem uzskatiem un strādā darbinieki no dažādam šķi-
rām, nebūt ne tādi, kas piederētu pie zemnieku savie-
nības, kas gan tur būtu dabīgi, jo zemnieki ir lauk-
saimnieki, kas pulcējas lauksaimnieku biedrība. To-
mēr tas tā nav. Pat šīsbiedrības ilggadīgais priekš-

nieks Skubina kungs nav zemnieku savienības biedrs.
Lietam liela darbinieku daļa ir mazsaimnieku veicinā-
šanas biedrības biedri un aktīvi darbinieki. Tas nav
nekāds noslēpums. Tie, jums liekas, vienai daļai ir
simpātiskāki un stāv tuvāk ari Arvedam Kalniņa
kungam. Ja viņš varēja pārmest, ka tur nebūšot
objektivitātes, tad viņš pārmet pats sev. Es domā-
ju, ka tāda prātošana ir nevietā. Es tikai konstatēju,
ka agronomiskā palīdzība mūsu valstī ir sabiedriska
un ir vadāma no kādas kulturelās organizācijas. Par
tādu kulturelu organizāciju līdz šim ir atzīta lauk-
saimnieku centralbiedrība. Pret viņu nekādi iebil-
dumi līdz šim nav bijuši. Mums savā laikā bija ie-
bildumi un ir vēl tagad iebildumi pret latviešu lauk-
saimnieku ekonomisko savienību, kas ari veicina
lauksaimniecību caur savām nodaļām. Viņu noda-
lās viņu agronomi brīžam ir ari par veikalu vadītā-
jiem. To atzina par nevēlamu mūsu kooperatoru
kongress. Šāds kooperativs nevar veicināt lauk-
saimniecības pacelšanu, tas ir tikai veikalniecisks
uzņēmums, peļņas uzņēmums. Tādā pat kārta mums

i ir aizdomas par tām jaunām centrālām organizāci-
jām. Viņas nevarēs pretendēt uz to objektivitāti, ko
sagaida no viņām lauksaimnieki, tādēļ ka šajās bie-
drībās darbojas politiski darbinieki. Ka es šeit jau
reiz debatēs izteicos, tad šīs biedrības_ tiek dibinātas,
lai dažas politiskas partijas pastiprinātu un paplaši-
nātu savas politisko iespaidu sfēras. Šo biedrību
priekšgalā stājušies cilvēki, kurus lauksaimnieki ne-
maz nepazīst, — viņi nokrituši kā no debesīm. Par
šīm organizācijām mēs vairs nevaram sacīt, ka tas
ir apolitiskas organizācijas. Es personīgi neuzstā-
jos pret šīm biedrībām, — es jau sacīju, ka es ap-
sveicu šīs biedrības, jo viņas nāk palīgā lauksaim-
niecībai; bet ja te grib pārmest Latvijas lauksaim-
niecības centralbiedrībai, ka tā nav kulturelā organi-
zācija, bet ir tikai veikalniecisks uzņēmums ar peļņas
nolūku, tad es varu teikt, ka jaunās organizācijas ne
tuvu nav tādas, — viņas, varbūt, ir politiskas orga-
nizācijas un tādas lauksaimniecības pacelšanai ir ļoti
nevēlamas. Kalniņa kungs tālāk aizrādīja uz valsts
līdzekļiem, uz tiem pabalstiem, ko saņem centralbie-
drība no valsts. Par to naudu iegādāti izmēģināša-
nas stacijās dažādi izmēģināšanas instrumenti un ta-
gad nu esot jānoskaidro, kas esot pirkts par_ valsts
naudu, par valsts pabalstu un kas nē. Ja jus reiz
atzīstat sabiedrisko agronomisko organizāciju, kopī-
gu ar valdību, ja valsts izsniedz pabalstus lauksaim-
nieku organizācijām — ari nupat pieņemta budžeta
ir paredzētas zināmas sumas šim mērķim, kaut gan
sociāldemokrāti sevišķi krasi uzstājas pret lauksaim-
niecības kultūras pacelšanu, — tomēr zināmas sumas
ir paredzētas, sumas ir tomēr izgājušas cauri un, jā-
saka, samērā diezgan lielas sumas, — jareiz valsts
piemaksā, sniedz pabalstus lauksaimnieku organizā-
cijām, tad taču nevar skatīties uz lietu ta, kas ir pirkts
par valsts pabalstu un kas ir pirkts ar pašasorgani-
zācijas līdzekļiem. Kungi, mums jau reiz lieta no-
stādīta tā, mums ir ieviesusies tāda sistēma,ka, ievē-
rojot to, ka lauksaimniecībai izsniedzamais valsts
pabalsts ir samērā mazs, tad otru pusi sedz pati sa-
biedrība. Tagad nu jūs gribat izzināt, kas ir pirkts
par valsts naudu un kas ir pirkts par sabiedrības nau-
du. Jūs gribat tagad iet organizācija, apskatīt visu
ierīcību, apskatīt visas telpas, visus instrumentus un
noteikt, kurš mikroskops ir par valsts līdzekļiem
pirkts un kurš nav. Tad jus gribat atņemt organi-
zācijai to, kas ir pirkts par valsts naudu. Uz tada
viedokļa, kungi, mēs nostāties nevaram. Instrumen-
tu dalīšana, kungi, nav iespējama. Jus gribat šeit
taisīt iebildumu pret pabalstiem, bet jus, kungi, taču
zināt, ka tanīs stacijās ir daudz izmēģināšanas instru-
menti pirkti ar sabiedrības līdzekļiem. Ja jau jus do-
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mājiet tā, ka valstij nevajaga interesēties par šo sta-
ciju, tad nedodat pabalstu, šī organizācija — paši
lauksaimnieki — iztiks ar saviem_maziem_ līdzekļiem;
bet ja jūs domājiet, ka valstij ir jāinteresējas, tad do-
dat viņai pabalstus._ Kalniņa kungs šeit iesniedza
interesantu papildinājumu, ar kuru iznāk ta, ka ja
netiktu panākta vienošanās starp universitāti un cen-
trālo biedrību attiecībā uz pārņemšanu, tad tomēr
šīs stacijas tiks atņemtas centrālai biedrībai. Kungi,
ja jūs domājiet pie tādas politikas pieturēties, tad tā
ir tikai mūsu kooperācijas graušana. To mes ne-
drīkstam darīt, un ja ari to darīsim, tad no ta tomēr
nekas neiznāks. Tā ir sabiedriska organizācija, tur
strādā mūsu lauksaimnieki. Jūs nevarat atņemt vi-
ņiem to iestādi, kuru viņi paši ir cēluši. Kas attiecas
uz starpsaucienu, ka es esot teicis, ka Priekuļu lauk-
saimniecības skolas darbinieki esot vairāk sagata-
voti savam darbam nekā universitātes profesori, to
es neesmu teicis. Bet, diemžēl, es konstatēju, un man
ir jāpaliek pie tās pārliecības, ka to ari paši augst-
skolas darbinieki atzīst, un man ari ir savi novēroju-
mi, ka mūsu docenturas zinātniskais stāžs ir ļoti
zems, salīdzinot ar Vakareiropas augstskolas spe-
ķiem. Es gribu konstatēt, ka ari godājamais docents
Arveds Kalniņa kungs vēl nav doktors savā zinātne.
Mēs gaidām,ka viņš tāds bus; tad mes dziļāk noliek-
simies viņa priekšā, kaut gan ari tagad viņa docenta
darbu mēs atzīstam. Citas izejas nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam'
Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Es tikai
gribētu vēl pāris vārdos noraidīt to faktu uri vārdu
sagrozīšanu, kuru te atkal pielaida abi runātāji pec
tam, kad tika noskaidrots, ka budžeta komisija ir
šo pārejas formulu sapratusi un tika pastrīpots, ka
pēc būtības viņa to ir sapratusi ta,_ka burtiski skan
kopā ar manu papildinājumu. Domāts ir pārņemt ti-
kai to, kas neapšaubāmi valstij pieder un iztulkot
demagoģiskā nolūkā visu sagrozīti, ka to mūžīgi dara
„Brīvā Zeme", vajadzētu reiz par visam reizam at-
mest, vismaz šinī augstā nama. Saistīt ar kooperāci-
jas veicināšanu, ar kooperācijas principiem šo lietu,
ir pavisam nevietā. Attiecīgo institūtu kontrolei ir
padota ari kooperācija un tamdēļ institūtus nevar sai-
stīt ari ar kooperāciju. Ari jums tam jāpiekrīt. Jus
tagad uzstājaties par ekonomisko sabiedrību, jo „Kon-
suma" attiecības ar latviešu lauksaimnieku central-
biedrību ir pēc būtības uz mata tās pašas, kas eko-
nomiskās sabiedrības tirdzniecības un kulturelai da-
ļai. Starpība ir tikai tā, ka „Konsumā" un latviešu
lauksaimnieku centralbiedrība šīs nodaļas ir zem di-
viem nosaukumiem, bet ekonomiskā sabiedrība zem
viena. Viena maksā kultureliem mērķiem no peļņas
10%, otra ari 10%. Ja jūs principā esiet pret vienu,
tad jūs nevariet nebūt ari pret otru. Nemierā ar ta-

. gadējo stāvokli ir ne tikai pie mums, bet ari ārzemju
firmas un es varētu pievest faktus vēl no tā laika,
kad biju kā zemkopības ministrs. Daudzas firmas
ir griezušās pie manis un atsacījušās dot mašinas
Priekuļu izmēģināšanas stacijai, jo tās savas mašinas
negribēja Latvijā izplatīt caur „Konsumu" un tam-
dēļ baidījās no partejiskuma pie to izmēģināšanas.
Tādas sūdzības ir bijušas un tādas sūdzības ir prin-
cipā dibinātas, es nesaku, ka faktiski. Ja principā
tādus pārmetumus var taisīt, tad vajaga radīt vienu
valsts institūtu, kā tas viscaur ir tur, kur nav tikai
viena vien sabiedriska organizācija,kas apkalpo lauk-
saimniekus. Mums ari koperativo organizāciju ir
ļoti daudz un bez tam daudz ari citu organizāciju,
kas tirgojas ar mašinām. Tāpēc kontroles stacijai
vajaga būt pilnīgi neatkarīgai. Beidzot attiecībā uz
Ulmaņa kunga starpsaucienu par tiem „Ukraines

darbiniekiem" varu atbildet_ tikai tik daudz, ka no
Ukraines darbiniekiem tomēr neviens nestaigā ar
,.panamām" galvā un nepieder pie tādas partijas, ku-
ras biedri pēc avižu ziņām spriežot saņem vīna
kurvjus par savu darbību diskonta komisija; nesa-
ņem ari „ziedojumus" savam preses orgānam no zi-
nāmām saimnieciskām organizācijām, kuras tiek pec
tam pabalstītas par katru cenu ar simtiem miljonu
zaudējumu priekš valsts (liels troksnis palabi), ka
tas, cik dzirdams, notiek piemēram ar rnusu spirt-
rūpniekiem. Attiecībā uz tiem zinātņu «dakteru"
grādiem jāatbild, ka ari jūsu partijas biedri ir lauk-
saimniecības fakultātes locekļu starpa, b_et_ neviens
vēl nav paspējis par „dakteri" tikt. Tapec pirms
taisiet pārmetumus citiem, papriekšu apskatāties sa-
vās mājās. Starp jūsu biedriem Jauksaimniecības
zinātņu priekšstāvju ir daudz un rūpējaties pa priekšu
par tiem!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju sa-
raksts izsmelts. Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Iesniegdama šo pārejas '.
formulu, budžeta komisija atrada, ka tas stāvoklis,
kāds patlaban ir, nav normāls. Doma ir tāda, ka tās '
iestādes, par kurām iet runa, atrodas privātu organi-
zāciju rokās un ir tādas, kuras kontrolē un dod at-
sauksmi par mašinām un precēm, kuras nāk pārdo-
šanā. Tāpēc šādam institūtam jābūt valsts rokās,
lai tas būtu objektivs attiecībā uz pircējiem un pār-
devējiem. Aiz šī motīva budžeta komisija pieņēma
šo pārejas formulu. Tālāk man jāaizrāda,ka budžeta
komisija nav domājusi šeit izdarīt kaut kādu ekspro-
priāciju vai pārņemšanu varas ceļā, kā aizrādīja Sie-
cenieks, bet domāja, ka lauksaimnieku centralbiedrī-
ba, kura saņem pabalstu no valsts, pati šo stāvokli
sapratīs un vienosies ar valdību nodot viņai institūtu.
Tāpēc man jāizsakās par to pārlabojumu, kurš ie-
sniegts no Kalniņa kunga, t. i. vienojoties ar central-
biedrību. Ja centralbiedrība nepiekritīs, tad šis in-
stitūts ir no jauna jāorganizē pie valsts aparāta un
tad ir jautājums, vai atstāt to inventāru, kas tur ir,
privātai organizācijai un valstij pašai pirkt jaunu, vai
paņemt no turienes. Protams, ka tādā gadījumā būs
jāizšķiras par pēdējo, ka tas inventārs, kas tur ir, jā-
pārņem valsts rīcībā. Tāpēc es budžeta komisijas
vārdā izsakos par pārejas formulu ar attiecīgo pār-
labojumu no deputāta Kalniņa.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā^nāks
vispirms Celmiņa priekšlikums — noraidīt pārejas
formulu Nr. 15. Ja Celmiņa priekšlikumu pieņem,
atkrīt Kalniņa pārlabojums. Ja turpreti _ Celmiņa
priekšlikumu noraida, tad nāk nobalsošana vispirms
papildinājums pie 15. pārejas formulas un tad pati
pārejas formula. Es lieku tagad Celmiņa priekšli-
kumu —

noraidīt pārejas formulu Nr. 15
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Cel-
miņa priekšlikumu. Par Celmiņa priekšlikumu no-
dotas 20 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums
atkrīt. Tālāk Arveda Kalniņa priekšlikums

budžeta komisijas 15. pārejas formulu papildināt ar vār-
diem: ..vienojoties ar Latvijas lauksaimnieku centralbiedrību.
Ja vienošanās nebūtu panākama, izņemt no Latvijas lauksaim-
nieku centralbiedrības rīcības valstij piederošo inventāru un to
nodot Latvijas universitātes lauksaimniecības fakultātei."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Kalni-
ņa papildinājumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret.
Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Ar-
veda Kalniņa priekšlikumu — 33 balsis, pret nav ne-
viena, atturas 19. Arveda Kalniņa priekšlikums pie-
ņemts. Nobalsošanā nāk 15. pārejas formula pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par 15. for-
mulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas at-
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turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 15.
formulas pieņemšanu — 35 balsis, pret — 16, atturē-
jies 1. 15. formula pieņemta.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā turpināt for-
mulu apspriešanu pēcpusdienas sēdē. Vārdu saska-
ņā ar kārtības ruļļa 50. pantu personīgā lietā dabū
Kublinskis. Vārds Kublinskim.

B. Kublinskis (Zemgales katolis): Godātie de-
putāti! Es ļoti atvainojos, ka jūs vēl aizkavēju, bet
es gribētu izlabot to nepareizību, ko pielaida Goldma-
na kungs savā motivācijā par pabalstiem Brāļu kapu
komitejai. Viņš šeit nostādīja mani, minēdams per-
sonīgi manu vārdu un pa daļai ari citus, kas budžeta
komisijā atturējās no pabalstu votēšanas tādā me-
žoņa lomā, it kā mums trūktu pavisam svētuma sajū-
tas attiecībā pret mūsu Brāļu kapiem. Es domāju,
ka gan šeit mēs varētu prasīt no mūsu vecā batal-
jonu dibinātāja Goļdjcaaņa, ka viņš vismaz pie Brāļu
kapiem atturētos no netīrumu mētāšanas uz visām
pusēm. Tādu netīru apvainojumu, kādu viņš mēģi-
nāja izteikt attiecībā pret mani personīgi un pret
katoļu garīdzniecību, es kategoriski atraidu. Es do-
māju, ka tām jūtām, kuras mūs saista pie Brāļu ka-
piem, ka tām vajaga būt tik dārgām un svētām, ka
viņas ir jāizslēdz no kaut kuras demagoģijas, kaut
ari labu mērķu sasniegšanai. (Saucieni pa labi: „Bet

pati balsošana?") Attiecībā uz balsošanu lieta ir tā,
ka taču budžeta komisijai jūs esiet uzticējušies pieiet
pie kaut kura jautājumaiztirzāšanas ne no jūtām, bet
vispirms no lietderības. Budžeta komisijai tāpēc,
pirms viņa dod piekrišanu pabalstu pavairošanai;
jāskatās, kādi ir kapu izkopšanas plāni, veidi, vai pa-
tiesi ir vajadzīga naudas līdzekļu palielināšana vai nē.
Budžeta komisijā tādu priekšlikumu un kaut kādu tu-
vāku norādījumu nemaz nebija. Tur tikai izteica
domas, ka Brāļu kapu komiteja ir jau saņēmusi lie-
lākus pabalstus no Kultūras fonda. Tika dots norā-
dījums, ka viņai ir ari ienākumi no loto klubiem.
Dzirdot par loto klubiem, man nāca atmiņā tas, ko
laikraksti vienu laiku izpauda par vienu draudzi, kas
baznīcas uzturēšanas dēļ dabūjusi koncesiju uz loto
klubu un no spēļu elles smeļ līdzekļus savam svētam
darbam. Taisni tad aiz šīs riebuma sajūtas pret tam-
līdzīgām nelietībām, manī tai brīdī modās vēlēšanās
kliegt: nost netīrumus no mūsu Brāļu kapiem! Tā-
pēc ari mana roka nepacēlās par pabalstu šādai ko-
mitejai, kas Brāļu kapus grib pušķot ar spēļu elles
augļiem!

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nākamā sēde
pulksten 5 pēc pusdienas. Turpināsies pārejas for-
mulu caurskatīšana, pēc tam 3. lasījumi un pārējā
neizņemtā dienas kārtība. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 2.10 pec pusdienas.)

V. sesijas 29. sēde 1924. gada 13. jūnija.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.
I Atvaļinājuma piešķiršana 1038
2. Valsts budžets:

V. Bastjānis, referents . 1040, 1043, 1044, 1047,
1049, 1054—1057, 1062—1065

K. Būmeisters (sociāldemokrāts) . . . 1038, 1061

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) 1040, 1047
V. Firkss (vācu baltiešu partija) . . . 1041, 1042
Kr. Bachmanis (demokrātiskā centra un jaun-

zemnieku bloks) 1041
A. Veckalns (sociāldemokrāts) .... 1042, 1058
P. Kalniņš (sociāldemokrāts) . ' . . . . 1044, 1045
E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 1045

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs). .1048
H. Celmiņš (zemnieku savienība) 1050
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savie-

nība) 1053
, G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība).

1057, 1060
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 1059
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) ? . 1063

3. Likums par Durbes pilsētas administrativo robežu
paplašināšanu. (3. lasījums):

Kr. Bachmanis, referents 1065
4. Valsts budžeta likums (3. lasījums):

V. Bastjānis, referents 1065, 1066
5. Likums par latviešu teksta pārgrozījumu likumā par

. tirdzniecības-kugniecības līgumu starp Latviju un
Lielbritāniju pieņem steidzamības kārtībā):

Arv. Bergs, referents 1066
6. Nākošā sēde 1068

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi. Pēc tam
turpināsies agrāk izziņotā un vēl neizspriestā dienas
kārtība.

Prezidijam iesniedzis deputāts Lazersons lūgu-
mu, piešķirt viņam atvaļinājumu no 25. jūnija līdz 16.
jūlijam, ceļojumam uz Dancigu. Prezidijs piekrīt šim
atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skai-
tās par piešķirtu.

Nākamais dienas kārtības punkts — pārejas for-
mulas pie valsts budžeta. Referents Bastjānis.
Caurskatāma 16. budžeta komisijas iesniegtā pāre-
jas formula.

(Uzdot valdībai raudzīties uz to, lai slimo kasu-dart>i»i«Ivu
atalgojums—nepārsniegtu attiecīgo kategoriju atalgojumu valsts
darbiniekiem un lai administratīvie izdevumi nevienā atsevišķā
kasē nepārsniegtu 10%.)

Vārdu pie šīs pārejas formulas lūdzis Būmeisters.
Vārds Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de--;:J
putatu kungi! 16. pārejas formulā, ko_pieņēmusi bu-
džeta komisija, iet runa par minimālā procenta no-
teikšanu attiecībā uz slimo kasu administratīviem
izdevumiem. Tas ir pārejas formulas otrā daļā. Pir-
mā daļā iet runa par to, ka slimo kasu darbinieku al-
gas nedrīkst pārsniegt valsts ierēdņu attiecīgo kate-
goriju algas. Kas attiecas uz pirmo pārejas formulas
daļu, tad pret to iebildumu celt nevaru. Es gribu ti-
kai pakavēties pie otrās pārejas formulas daļas, t. i.
attiecībā uz procenta noteikšanu, kuru nedrīkst pār-
sniegt slimo kasu pārvaldes izdevumi. Jau pie darba
ministrijas budžeta vispārējām debatēm šis jautā-
jums tika diezgan plaši aizkustināts un tika atspēkoti
tie uzbrukumi, kas nāca no labās puses, kuri aizrā-
dīja uz to, ka slimo kases ļoti daudz izdodot priekš
pārvaldes izdevumiem. Te tika ar statistiskiem da-
tiem pierādīts, ka mūsu slimo kasu administratīvie
izdevumi par 1922. gadu caurmērā nav pārsnieguši
10,9 resp. 11%. Ja mēs pieņemtu budžeta komisijas
priekšlikumu, ka katras atsevišķas slimo kases admi-
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nistrativie izdevumi nedrīkstētu parsniegt_ 10%, tad
kases un sevišķi mazās kases tiktu nostādītas ļoti
kritiskā stāvoklī. _ Statistiskie dati, kuri pieietam! un
izsludināti oficiālā kārta, rada, ka mums ir mazas
kases, kuru administratīvie izdevumi pārsniedz
skaitli 10, 15. un pat vairāk. Ja mes pieņemtu bu-
džeta komisijas priekšlikumu, tad atsevišķam ka-
sēm, sevišķi mazākām kaisem, lai varētu veikt savus
pārvaldes uzdevumus, būtu va_ nu jāapvienojas lie-
lākās kasēs, kur tas butu iespējams, vai butu jāat-
sakās no tiem izdevumiem, no kuriem patiesība ne-
varētu atteikties. Visas plašās un biežas revizijas
slimo kasēs liecina, ka darbinieku skaits slimo kases
ir visur bez izņēmumiem minimālais, ka ar
mazāk darbiniekiem tās nav spējīgas iztikt. To-
mēr ir vietas, kur slimo kases nevar apvienoties, it
sevišķi provincē, un tad tur slimo kases nonāktu
bezizejas stāvoklī. Gribu aizrādīt, ka mums provin-
ces slimo kasu pārvaldes izdevumi par noslēgto 1922.
budžeta gadu ir bijuši diezgan lieli. Tā piemēram
vislielākais procents ir Rēzeknes apriņķa un pilsē-
tas slimo kasē, kur tas ir 48, Vecgulbenē,
Ligatē, Daugavpilī _šis procents ir no 12 līdz
17, bet tomēr caurmērā ņemot visur slimo kasu ad-
ministratīvie izdevumi, neskatoties uz to, ka 1922.
gadā bijušas kases, kuru pārvaldes izdevumi pār-
sniedz 17%, nav pārsnieguši 11%. Man liekas, ja
patiešām negribam mazās slimo kases viņu darbība
gremdēt, mums vajadzētu iet tām pretim un vismaz
atstāt to stāvokli, kāds ir līdz šim, proti paredzēt
tādu propoziciju, ka caurmērā visas slimo kases ne-
drīkst savos pārvaldes izdevumos iet pāri 10%. Ja
uzraudzība piekrīt valdībai resp. darba ministrijai,
tad darba ministrija varētu ļoti labi no Saeimas no-
teiktās robežās rīkoties un ļoti labi varētu regulēt
šos pārvaldes aparātu izdevumus, skatotiespec ka-
ses rakstura. Mans priekšlikums tā tad butu vis-
pirms strīpot vārdus ..administratīvie izdevumi ne-
vienā atsevišķā kasē" un to vietā likt „visu slimo
kasu izdevumu kopsumā caurmērā". Tas butu mans
pirmais priekšlikums. Ar to būtu panākts, ka atse-
višķām slimo kasēm un sevišķi provinces slimo ka-
sēm nebūtu jāatlaiž viens otrs darbinieks, kas nepie-
ciešams, jo ar atlaišanu ciestu tikai slimo kasu dalīb-
nieki, kurus nevarētu pienācīgi apkalpot, it sevišķi, ja
ievēro to apstākli, ka provinces slimo kases apkalpo
ļoti plašus apgabalus, kur vajadzīgi instruktori un citi
darbinieki. Man liekas, ka šim priekšlikumam va-
jadzētu iet pretim. Otrs mans priekšlikums butu
šāds. Lai gan statistika par 1922. gadu rāda, ka
caurmēra procents līdzinās 10,9, tad man liekas,ka ja
mēs ari pieņemtu pirmo manu priekšlikumu, ar to
nebūtu daudz līdzēts. Ar to būtu slimo kases,_it se-
višķi vidējās slimo kases, nostādītas grūtā stāvoklī
un tāpēc man liekas, ka mums nevajadzētu šinī ad-
ministratīvo izdevumu procentu ziņā pārlēkt vecās
valsti,kur slimo kases ir daudz vecākas un kur viņu
darbība ir daudz sekmīgāka ar daudz lielākiem pie-
dzīvojumiem. Vācijā, piemēram, slimo kasu admi-
nistratīvie izdevumi līdzinās 16% un tāpat ari citas
pārējās valstīs. Man liekas, ja ievēro vēl to, ka ad-
ministratīvos izdevumos ieiet ari vēl kulturelie iz-
devumi, un jaņemam vērā,,ka kultūras mērķiem sli-
mo kases ir izdevušas ap 1%, tad man liekas, ka mēs
tik vienaldzīgi nevaram skatīties uz šo parādību un
tāpēc mums vajadzētu palielināt administratīvos iz-
devumus no 10% līdz 12%. Ar to mēs nebūtu aiz-
steigušies vecām valstīm priekšā, bet būtu sekmējuši
slimo kasu kulturelo izdevumu palielināšanu,kuri līdz
šimbij ļoti niecīgi. Tas būtu otrs. Trešais priekšli-
kums man ir skaidrības pēc. Šinī pārejas formulā
nav pateikts, no kādas sumas jāskaita procentu ap-
mērs. Tāpēc es lieku priekšā beigas papildināt ar

vārdiem „no budžeta". Šos 3 priekšlikumus lūdzu
pieņemt un balsot par tiem atsevišķi.

Priekšsēdētājs F. Vesmanis: Vārds Petrevicām. ,
A. Petrevics (sociāldemokrāta mazinieks): Aug-A

sti godātie deputātu kungi! Šī pārejas formula, man J
liekas, vispirms nepieņemama aiz ta iemesla, ka viņa
runā pretim pastāvošam slimo kasu likumam. Slimo
kases darbojas, kā jūs ziniet, uz likuma pamata..Šis
likums piešķir slimo kasēm viņu lietu pārvaldīšana
pilnīgu autonomiju. Darbinieku algu noteikšana,
darbinieku pieņemšanas ziņa slimo kases ir pilnīgi
patstāvīgas. Ja augstais nams pieņemtu šo formu-
lu — uzdot darba ministrijai lūkoties uz to, lai tiktu
izvesti dzīvē tie principi, kuri minēti šinī pārejas for-
mulā, — tad tomēr darba ministrs butu nespējīgs vi-
ņu izpildīt. Slimo kases varētu darba ministra rīko-
jumam nepadoties, atsaucoties uz to likumu, kuru
mēs šeit esam pieņēmuši. Tas no-jormelā viedokļa.
Otrkārt, ari pēc būtības šādas formulas pieņemšana
ir nevajadzīga. Kas zīmējas uz algām slimo kasu
'darbiniekiem, tad faktiski viņas nepārsniedz valsts
darbinieku algas attiecīgās kategorijas. Ja ir atse-
višķas kases, kur viņas pārsniedz, tad tas nenozīme,
ka tas būs ilgstoši. Var būt atsevišķi gadījumi, kur
tas tā ir. Vēl jānorāda,ka slimo kasu darbs ir ļoti
sarežģīts un atbildīgs. Tāpēc techniskais nosaukums
„sekretars" vai „nodaļas vadītājs'_ var nesaskanēt
ar attiecīgo nosaukumu valsts iestāde. Ja jus salī-
dzināsiet, to darbu, ko dara slimo kases sekretārs,
ar to darbu, ķo dara sekretārs kādā ministrija, tad
jūs redzēsiet, ka slimo kasu sekretaradarbs ir nesa-
līdzināmi atbildīgāks un lielāks nekā ta valsts ierēd-
ņa darbs,kuru ari sauc par sekretāru. Tikai tā izskai-
drojama algas starpība starp sekretāriem valsts dar-
bā un sekretāriem slimo kasēs. _ Vēljānorāda, ka sli-
mokases pašascenšas algu jautājuma_ pārvaldes apa- '???
rata samazināšanas ziņā, viņas labāk nostādīt, lai
panāktu to labāko. To viņas ir darījušas līdz šim
un darīs ari turpmāk un iejaukties Saeimai un ar
kādu pārejas formulu ir nelietderīgi un nevajadzīgi.
Tāpēc es domāju,ka Saeima šo pārejas formulu no-
raidīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:_ Vardu vairāk
neviens pie šīs formulas nav velējies. Iesniegtais
Bumeistera priekšlikums skan:_

16. pārejas formulā lieku priekša p_ eņemt sekošus pārla-
bojumus: 1) formulas beigās strīpot vārdus ..administratīvie
izdevumi neviena atsevišķā kase" un to vietā likt vārdus „visu
slimo kasu administratīvo izdevumu kopsumā caurmēra"; 2)
strīpot skaitli 10 un tā vietā likt 12; 3) beigas papildināt ar
vārdiem „no kopējā budžeta".

Būmeisters liek priekšā balsot atsevišķi. Es
lūdzu referenta atsauksmi par šiem_ pārlabojumiem.

Referents V. Bastjānis: Šie pārlabojumi ir ie-
sniegti nupat un es budžeta komisijas vārdā nevaru
dot atsauksmi. Jāaizrāda,ka tā pārejas formula, kas
ir pieņemta budžeta komisijā, nav pieņemta vienbal-
sīgi, bet ar balsu vairākumu. Šos priekšlikumus es
budžeta komisijas vārdā atbalstīt nevaru.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak
Bumeistera pārlabojumi. Es atkārtošu pirmo no vi-
ņiem:

formulas beigas strīpot vārdus ..administratīvie izdevumi
nevienā atsevišķā kasē" un to vietā likt vārdus _„visu slimo
kasu administrativo izdevumu kopsumā caurmēra".

Es lieku Bumeistera pārlabojumu uz balsošanu
un lūdzu pacelties, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bumeistera
pirmo priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iz-
nākums:par Bumeistera pirmo priekšlikumu nodotas
32 balsis, pret — 27, atturējies nav neviens. Priekš-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk otrs Bumeiste-
ra priekšlikums

16. pārejas formulā strīpot skaitli 10 un tā vietā likt 12.
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Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Bumeistera
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret.
Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par otro Bumeistera priekš-
likumu nodotas 35 balsis, pret — 26, atturas 3. Pie-
ņemts. Trešais Bumeistera priekšlikums:

„16. pārejas formulas beigas papildināt ar vārdiem „no
kopēja budžeta"."

Es lieku tagad šo viņa priekšlikumu uz balsoša-
nu un lūdzu pacelties, kas ir par to. Tagad lūdzu pa-
celties, kas ir pret Bumeistera 3. priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par 3. Bumeistera priekšlikumu
nodotas 34 balsis, pret — 19 balsis_ atturas 11. 3.
priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk 16. pārejas
formula pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties, kas ir pret
viņas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par
16. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par 16. pārejas formulas pieņemšanu nodotas
27 balsis, pret — 36, atturējies nav neviens. Formula
noraidīta. 17.pārejas formula. Lūdzu nolasīt tekstu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai kopā ar valsts kontroli nākošā sesonā re-

vidēt jēlspirta ražošanas cenas, tās pazeminot."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šīs for-

mulas neviens nevēlas? Es lieku uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 17. formulas pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas pie 17.formulas? Nav.
Pieņemta vienbalsīgi. 18.pārejas formulas.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai, iznomājot Daugavā, ezeros un citos valsts

ūdfi#os, . zvejas tiesības, pie līdzīgiem līguma noteikumiem, 4fll
priekšrocību vietējām zvejnieku biedrībām, vai, ja tādu nav,
tad vietējo iedzīvotāju nabadzīgākām šķirām: bezzemniekiem,
mazsaimniekiem, bijušiem karavīriem, kas nodarbojas ar zveju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šīs for-
mulas neviens nevēlas? Vārds Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
īMani kungi! 18.pārejas formula acīmredzot izskai-
/ drojama ar pārpratumu, jo viņā uzstāda nabadzību

par mūsu ezeru un upju zivju bagātības izmantošanas
spēju kritēriju. Mūsu iekšzemes zvejniecība nav
nekāda nespējnieku apgāde, bet gan rnusu saimniecī-
bas nozare, un pie tam diezgan ievērojama. Ļoti
daudz priekš tautas labklājības atkarājas no tam, ka
mūsu zvejniecību piekopj racionāli. Tāpēc es lieku
priekšā strīpot pārejas formulā to daļu, kuranosaka,
ka pie zvejniecības tiesību izdošanas pirmām kār-
tām jāievēronabadzīgākie iedzīvotāju slāņi, kā: bez-
zemnieki, sīkzemnieki, karavīri un bezdarbnieki un
likt tai vietā, ka zvejniecības tiesības_ jāizdod tikai
tādām iestādēm vai privātām personām, kuras ap-
ņemas un spējīgas ievērot zvejas noteikumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bach-
manim.

Kr. Bachmanis: (demokrātiskā centra un jaun-
zemnieku bloks): Augsti godātie deputātu kungi!
Tādas bažas, kādas te izteica Firksa kungs, itkāna-

' Lādzīgāko zvejnieku grupām nevarētu uzticēt līgu-
mus uz zvejas tiesībām, jau ir izteiktas dažas reizes
ari budžeta komisijā. Šo pārejas formulu izsauca
tas apstāklis, ka pēdējā laikā gandrīz neviens no tiem
maziem un mazturīgiem zvejniekiem — arodniekiem,
kas patiešām grib nodarboties ar zveju,_vairs neda-
būja nomāt zvejas tiesības. Bij gan uzstādīts vārdos
tāds princips, ka nav jāiznomā zvejas tiesības vai-
rāksolīšanā, lai ari mazturīgie iedzīvotāji tiktu pie
zvejas tiesību nomāšanas. Bet patiesību sakot,
priekšrocību šādā vai tādā ceļā allaž dabūja tikai tu-
rīgie, kas paši ar zveju nenodarbojas. Tādā kārta
tika nobīdītas pie malas patieso zvejnieku ģimenes

*) Runātāja atreferējums.

un viņu apgādnieki nevarēja vairs ar zveju pelnīties.
Zvejas tiesības nāca tikai bagātnieku rokās. Šinī
ziņā nesen notika plaša sarakstīšanās avīzēs gan
attiecībā uz zveju Daugavā, gan attiecībā uz zveju
ezeros. Beidzot pēc tam, kad bij iesniegtas vairākas
sūdzības gan valsts kontrolei, gan budžeta komisijai,
gan citām augstākām iestādēm, budžeta komisija
nāca pie pārliecības, ka priekšroka tomēr jādod zvej-
nieku biedrībām un ja tādu nav, nabadzīgākām šķi-
rām, kas nodarbojas ar zveju, sevišķi uzsverot bez-
zemniekus, jaunsaimniekus, mazsaimniekus un biju-
šos karavīrus, lai tādā kārtā zvejas tiesības dabūtu
izmantot ari nabadzīgākās iedzīvotāju šķiras, kas
uzskata zveju par savu arodu, par savas ģimenes uz-
turēšanas līdzekli. Firksa kunga priekšlikums norai-
dāms, ļ

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vec-
kalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Man ari jāizsakās pret Firksa priekšlikumu. Butu
labi, ja dzīvē notiktu tā, kā Firksa kungs doma, ka
visiem pilsoņiem vajadzētu dot vienādas tiesības pie
zvejas tiesību izmantošanas. Firksa kungs norādīja,
ka turīgākie dažureiz varot ielikt lielāku kapitālu un
tā labāki visu lietu veicināt. Bet tie piedzīvojumi,
kuri mums ir bijuši pēdējā laikā, ir ļoti bēdīgi un tā-
pēc šī pārejas formula ir nepieciešama, jo tas zvejas
tiesības, kuras līdz šim izdotas, ir izdotas ļoti neizde-
vīgi. Sevišķi neizdevīgi ir izdota nēģu zveja pie
Doles, kur speciālisti, vietējie iedzīvotāji un Latvijas
armijas kareivji ir tikuši atstumti pie malas. Priekš-
rocība dota mantīgām šķirām, nespeciālistiem un pat
tiem, kas nekad nav zvejojuši, kuriem Rīgā ir re-
storāni. Priekšrocība dota legacijas loceklim, kurš
pats dzīvo Parīzē, kurš nenāks zvejot pie Doles. Tā-
diem, lūk, ir priekšrocība un tiem zvejas tiesībasdod.
No citām vietām ari ir ienākušas sūdzības, piemēram
par tiem pašiem nelaimīgiem Carnikavas nēģiem.
Sūdzības ir ienākušas pret deputātu C antskalna
kungu, it kā viņš tur būtu noņēmis saviem radiem pa-
tenti. Mēs redzam, ka Carnikavas un Doles Lejas
Kabula zvejas tiesību piešķiršanā taisnības princips
nav ievērots. Vietējie zvejnieki speciālisti ir nobī-
dīti pie malas, lai dotu priekšroku tiem, kuriem ir labi
sakari un ieteikšanas. Tāpat tas ir ari citas vietas.
Mūsu zvejas tiesības ir izdotas uz veseliem 6 gadiem,
gūtas pa daļai caur labiem sakariem un izdotas ari
tādiem ļaudīm, kuri nav zvejnieki, kuri nav ar zvej-
niecību nodarbojušies un kuri zveja savu darbu un
kapitālu neieguldīs, bet tikai spekulācijas nolūka
piedalās. Tāpēc ir nepieciešami pieņemt šo pārejas
formulu, uz to spiež mūsu bēdīgie piedzīvojumi

^
šai

lietā. Pie nākošo līgumu noslēgšanas vairs_ tādas
priekšrocības nedrīkst piešķirt tiem, Kuriem tas nav
vajadzīgas un kuri ļaunprātīgā nolūka iegūst šīs
priekšrocības, lai gūtu spekulatīvu peļņu un nevis lai
veicinātu zvejniecību. Tagad viņi atbīda pie malas
tos zvejniekus speciālistus, kas jau gadiem izzvejo-
juši un kuriem būtu priekšroka dodama. Tālab šī
pārejas formula ir pieņemama, noraidot deputāta
Firksa pārlabojumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksarh.
V.Firkss (vācu baltiešu partija, runa vāciski)*): rAA

Mani kungi! Ja Veckalna kungs apgalvo, ka zvejas ^ /
tiesību iznomāšanā līdz šim pielaistas nepareizības
un netaisnā kārtā dotas privilēģijas iespaidīgām per-
sonām, tad es to negribu apstrīdēt. Ja nu tas ari ta
būtu, tad tas vēl nav iemesls pieņemt pārejas for-
mulu, kas pati par sevi ir saimnieciski neiespējama.
Ka es šinī gadījumā spriežu objektīvi, to taču neviens
neteiks, jo es runāju pret sava paša interesēm —

*) Runātāja atreferējums.
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mēs, aplaupītie muižu īpašnieki, piederam tagad p_e
visnabadzīgākiem iedzīvotāju slāņiem un iesniegtas
pārejas formulas pieņemšana varētu nākt mums tikai
par labu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vārdu ne-
viens nav vēlējies. Firksa iesniegtais pārlabojums
pie 18. panta skan:

,.strīpot no vārdiem ,.vietējie iedzīvotāji" līdz beigām un
tanī vietā likt: „tādām iestādēm vai privātpersonām, kuras
apņemas un spējīgas ievērot zvejas noteikumus"."

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Uz līdzšinējo_ piedzīvo-

(tļy\Jumu pamata budžeta komisija nāca pie slēdziena, ka
^* jf tā kārtība, kāda ir līdz šim, tā nav vēlama, jo vaja-

dzētu būt gan tā, ka faktiski visi ir vienlīdzīgi pie
zvejas tiesību izdošanas, bet izrādās, ka nav vis visi
vienlīdzīgi tagad un tie, kam ir sakari un kam ir ka-
pitāli, tie stāv pirmā vietā, bet pārējie, kam tādu nav,
stāv otrā vietā. Tā kā vispāri būtu vēlams, lai visi
baudītu vienādas zvejošanas tiesības, budžeta komi-
sija domā, ka būtu jāpieņem sevišķs lēmums, lai caur
to tām valsts iestādēm, kam zvejas tiesības jāizdod,
atraisītu rokas un tās varētu izdot ari mazāk turī-
gām zvejnieku aprindām, kaut ari uz neizdevīgākiem
noteikumiem priekš valsts. Aiz tā iemesla Firksa
priekšlikums, kurš iziet uz to, lai šīs tiesības ierobe-
žotu, nebūtu pieņemams un man jāizsakās pret Firk-
sa priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Firksa priekšlikums. Referents izsakās pret
to pārlabojumu, kuru iesniedzis Firkss. Es lieku pār-
labojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas ir par
Firksa iesniegto pārlabojumu pie 18. formulas? Par
Firksa pārlabojumu nodotas tikai 24 balsis; nepie-
tiekošs skaits. Pārlabojums atkrīt. Nobalsošanā nāk
18. formula komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties, kas
ir pret 18. pārejas formulas pieņemšanu? Tagad lū-
dzu pacelies, kas ir par šīs formulas pieņemšanu.
Beidzot!.bleķu pacelties, kas atturas no balsošanas?
Nav. Balsošanas iznākums: par 18. pārejas formulas
pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret to — 23, atturē-
jies nav neviens. Pieņemta. 19. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai reorganizēt tekošā budžeta gadā armijas

apgādāšanas lietas, radot pie galvenā štāba vai ministra kanc-
lejas atsevišķu neatkarīgu orgānu torgu izvešanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lieku 19. pārejas formulu uz balsošanu un
lūdzu pacelties, kas ir pret tās pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbalsīgi. 20. pār-
ejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai gādāt par to, lai armijas apgādāšanu izda-

rītu ar iekšzemes produktiem visos gadījumos, kur tas ie-
spējams."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas? Formula nāk nobalsošana. Kas butu pret?
Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbalsīgi. 21.
pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Uzdodot valdībai saziņā ar_ valsts kontroli steidzamības.

kārtībā nokārtot „Konsuma"_ paradu valstij, attiecība uz pre-
cēm, kuras ,.Konsums" saņēmis no Ziemel-Amerikas Savie-
notām Valstīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šīs formulas
neviens vārdu nevēlas? Lieku formulu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties, kas ir pret tās pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbalsīgi. 22.
pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
,.Uzdot valdībai spirta izdalīšanu pēc noslēgtā līguma no-

tecēšanas pārņemt valsts rokās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens ne-
vēlas? Formula nāk nobalsošana. Kas butu pret
to? Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbal-
sīgi. 23. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai ierindot mežsargus nākošā budžetā ie-

rēdņu kategorijās un par viņiem lietošanā nodoto dienesta ze-
mi un dzīvokļiem atvilkt no algas nomas naudu, kura jānosaka
katrai dienesta zemes vienībai un dzīvoklim atsevišķi, ievēro-
jot to labumu un vērtību attiecīgā vietā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
23. formula. Lūdzu pacelties, kas butu pret 23. for-
mulas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav nevie-
na. Šī formula pieņemta vienbalsīgi. 24. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Zemes bankai ar aizdevumu palīdzību jāveicina uguns-

drošu ēku būvniecība uz laukiem, izsniedzot ugunsdrošu ēku
būvēm aizdevumus lielākos apmēros un par zemāku procentu,
nekā koka ēku būvēm."'

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens pie
šīs formulas nevēlas? Nobalsošanā nāk 24. formula.
Lūdzu pacelties, kas ir pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemta vienbalsīgi, 25. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Nodibināt valsts rezerves fondu, kurā ieskaitāmi visi at-

likumi no iepriekšējiem budžeta gadiem, cik tālu tie nav uz-
ņemti tekošā gada budžetā. Valsts rezerves fonds, līdz jau-
na budžeta likuma spēkā stāšanās nav izlietojams citādi, ka uz
sevišķa šim nolūkam katrā atsevišķā gadījumā izdodamā li-
kuma pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 25. pārejas formula. Kas
būtu pret? Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta
vienbalsīgi. 26. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„1924./25. g. valsts budžeta ārkārtējo, izdevumu XVI. da-

ļas § 2 (tek. num. 457) suma — sevišķs fonds — 500.000 latu
izlietojama tikai uz sevišķu ministru kabineta izdotu noteikumu
pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Paulim Kal-
niņam.

P. Kalniņš (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Runājot par kādu citu fondu, kuru jus nodibinajiet
pagājušā sēdē attiecībā uz tām zemēm, kuras jāie-
pērk priekš bezzemniekiem un jaunsaimniekiem, mes
visi vienojāmies tai ziņā, ka priekš šīs sumas izlieto-
šanas jāizdodatsevišķs likums. Ari budžeta komisija
attiecībā uz šo fondu vienbalsīgi nolēma, ka šī fonda
sumas varēs izlietot tikai uz sevišķa likuma pamata.
Es no savas puses lieku priekšāari nupat pārrunā-
jamā fonda sumas, kups ir samērā diezgan prāvas,
normēt ar atsevišķu likumu. Lai to lietderīgi izlie-
totu, lai uzpirktu zemes tikai zem nosacījumiem pie-
robežu apgabalā, tad vajadzīgi ari priekš šī fonda
izlietošanas ne tikai ministru kabineta noteikumi, bet

. vajadzīgs atsevišķs Saeimas izdots likums. Es do-
māju, ka tādā veidā mēs novērsīsim daudzas nevēla-
mas parādības, kuras ar šī fonda pieņemšanu varētu
tikt pielaistas pie zemju uzpirkšanas pierobežas josla.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Pauls Kalniņš ieniedzis priekšlikumu:

„Lieku priekšā budžeta komisijas pārejas formulā Nr.
26 izdarīt sekošu pārlabojumu: vardu _,uz sevišķu ministru
kabineta izdotu noteikumu pamata" vieta likt „uz sevišķa li-
kuma pamata"."

Lūdzu referentu sniegt atsauksmi par iesniegto
priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Šis priekšlikums bu-
džeta komisijā nav apspriests un tapec es nevaru iz-
teikties ne par, ne pret viņu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nāk
Paula Kalniņa nolasītais pārlabojums pie 26. formu--
las. Komisijā tas nav apspriests. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par Paula Kalniņa pārlabojumu pie 26. for-
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mulas. Tagad lūdzu paqelties tos, kas ir pret Paula
Kalniņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturējušies no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Paula Kalniņa pārlabojumu — 28 balsis,
pret — 34, atturējušies 4. Atraidīts. Nobalsošanā nāk
26. formula komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par šispārejas formulas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par 26. pārejas formulas pie-
ņemšanu — 44, pret — 22, atturējies nav neviens.
Pieņemta. Līdz ar šīs pārejas formulas pieņemšanu
izbeidzas budžeta komisijas iesniegtās pārejas formu-
las un priekšlikumi. Mēs pārejam pie atsevišķu de-
putātu iesniegtiem priekšlikumiem un pārejas formu-
lām. Kā pirmā te krīt svarā Bumeistera iesniegtā
pārejas formula. Es lūdzu nolasīt šīs pārejas formu-
las tekstu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
Saeima nolemj:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par pašvaldībām

izsniegto aizdevumu nokārtošanu, dzēšot aizdevumu sumas,
kuras izlietotas valstisko mērķu sekmēšanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
veļas. Es lieku formulu uz balsošanu un lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par Bumeistera iesniegto pārejas for-
mulu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bu-
meistera pārejas formulu. Nav. Kas atturas? Bal-
sošanas iznākums: par Bumeistera pārejas formulu
nodotas 50 balsis, pret nav neviena, atturas 19. Pie-
ņemta. Otrā pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai saskaņā ar Saeimas lēmumu no 20. jūlija

1923. gada pārstrādāt likumu par pavalstniecību un iesniegt to
Saeimai līdz 1924. gada 1. oktobrim." Iesniedzis N. Maizels.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šīs for-
mulas neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk Maizeļa
iesniegtā pārejas formula, otrā pēc. izdalītā saraksta.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Maizeļa iesniegto
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Maizeļa pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznā-
kums: par Maizeļa priekšlikumu — 33 balsis, pret —
19, atturas 6. Pieņemta. Es lūdzu nolasīt 3. un 3\
pārejas formulu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
/ „Uzdot valdībai triju mēnešu laikā pēc valsts budžeta

aL spēkā stāšanās slēgt visus'Latvijā pajujjjiošcs loto klubus."
*%f \^ Iesniedzis R. Bīlmāns.

«Papildinājums pie Bīlmaņa pārejas formulas āltreeībā uz
loto klubu slēgšanu

„ _ izņemot loto klubu „Splendid Palace", kuram at-
ļauts likvidēties 6 mēnešu laikā."

Iesniedzis Jez. Trasuns.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: 'tagad es lūdzu

nolasīt 27. pārejas formulu, kas ari attiecas uz to pašu
lietu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Iesniegtā no_R. Bīlmaņa pārejas formulā attiecībā uz loto

klubiem, strīpot vārdus „triju mēnešu" un to vietā likt „sešu
mēnešu". Iesniedzis J. Rubulis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Bez tam Jezups
Trasuns sniedzis paziņojumu: „Savu papildinājumu
pie Bīlmaņa pārejas formulas attiecībā uz loto klubu
slēgšanu — noņemu. Jezupa Trasuna priekšlikums,
kurš ir ievietots_ zem Nr. 3\ līdz ar šādu paziņojumu
atkrīt. Vārdu lūdz Birkhāns. Vārds Birkhanam.

E. Birkhāns (bezpartejiskais nacionālais centrs):
/Bīlmaņa kunga ienestā pārejas formula ir katrā ziņā

fj/|>' apsveicama un sevišķi saimnieciskās organizācijas ir
par to, lai slēgtu šīs spēles elles labāk rīt nekā pēc
mēneša vai 2 mēnešiem. Visi uzņēmēji, veikalnieki
vai rūpnieki, pie kuriem strādā jaunākiierēdņi, redz,
kādu postu ienes loto klubi. Man nebūs vairāk to

jāilustrē, tas visiem ir zināms, un pat ari skolas jau-
natne tiek ierauta šinī zaņķī. Bet ar to vien nepie-
tiek, ka slēdz loto klubus. Bez loto klubiem ir citi
spēles uzņēmumi. Jūrmalā, jūs ziniet, ir kazino, kur
laiž iekša tikai ārzemniekus, bet lai ari maziem va-
rētu kādu grasīti paņemt, ir ierīkotas „boule" spēles.
Tagad „boule" ir ne tikai Bulduros, bet ir jaunodaļa
atvērta ari Edinburgā. Šī „boule", kā man stāsta, ir
ārkārtīga laupīšana: tur vinnēšanas šanses ir daudz
mazākas kā pie kaut kuras citas spēles. Tādēļ, ja
slēdz loto klubus, tad jāizbeidz ari ar šiem kazino
un citādam spēles iestādēm. Es nezinu, kādēļ Tra-
suna un Rubuļa kungu acīs sevišķu žēlastību izpel-
nījies ,.Splendid" loto. Man šķiet, 3 mēnešu laiks ir
par daudz ilgu, un tikai ievērojot šādu vai tādu īres
līgumu, kasnoslēgts, varētu šādu maksimālo termiņu
pielaist. Ka jau teicu, visas saimnieciskās organizā-
cijas veļas, lai šīs iestādes slēgtu kaut vai rīt un nevis
pec ilgāka laika. Pārlabojumu pie Bīlmaņa pārejas
formulas 1924./25. gada budžetā es ienestu tādu, ka
beigas iespraustu vārdus „un citas hazarda spēles
iestādes".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Vārds Paulam Kalniņam,

P. Kalniņš (sociāldemokrāts): Mūsu frakcija var > "
pilnīgi pievienoties šoreiz Birkhāna kunga priekšl!-^k^
kurnam un mēs labprāt būtu vēlējušies, ka Birkhāna '
kungs butu konkrētāki izteicis savu vēlēšanos par
termiņa saīsināšanu savā papildformulā. Mēs pār to
butu balsojuši. (Sauciens no vietas: „Jūs jau variet
iesniegt!") Diemžēl mums viens priekšlikums ir jau
iesniegts un otru no mūsu frakcijas ienest nebūtu
vairs ertt (Jautrība.) To varējāt darīt jūs, jūs va-
rējāt pieradīt vienreiz, ka esiet mūs ar labiem priekš-
likumiem pārtrumpojuši. To mēs sagaidījām, bet
diemžēl jus palikāties bez šī labā žesta. Es tomēr
nesaprotu, kā Birkhāna kungs skatās uz termiņa pa-
garināšanu. Te iesniegts no Jezupa Trasuna pārla-
bojums pie Bīlmaņa kunga priekšlikuma — taisīt iz-
ņēmumu ar vienu loto klubu un pagarināt slēgšanas
termiņu_ Kaut gan Jezups Trasuns savu pārlaboju-
mu noņēmis, bet viņa frakcijas biedrs J. Rubulis vēl
sliktāka formā to uztur — lai pagarinātu likvidācijas
laiku visiem loto klubiem uz 6 mēnešiem. Ja var-
būt kāds no augstā nama locekļiem, pateicoties tiem
iespaidojamiem, kas pēdējās dienās bij nomanāmi,
sevišķi kuluāros, būtu aizrāvies no šiem, es negribētu
teikt pseidomāksliniekiem, bet kataa ziņa mākslas
pseidoveicinātājiem, tad es ņēmu taisni tāpēc vārdu,
lai svaidīgajiem deputātiem vēlreiz atgādinātu, ka to
nekādā ziņā nedrīkstam pielaist un slēgšanas termiņu
kaut uz dienu pagarināt. Kā Birkhāna kungs aizrā-
dīja, likvidācijas termiņš jau tā ir pārāk garš. Šos
klubus var slēgt, tāpat kā tos slēdza savā laikā biju-
šaisiekšlietu ministrs Pēteris Berģa kungs, itin īsā
laika, varbūt pat nedēļas laikā. Un ja nu daži iesnie-
dzēji grib pagarināt likvidācijas termiņu uz 6 mēne-
šiem, tad rodas aizdomas, vai tikai viņos neslēpjas
tada klusa cerība, ka šajos 6 mēnešos varbūt nāks
pie stūres kāds cits ministra kungs, kas būs citādos
uzskatospar loto klubiem un ka varbūt tad loto klubi,
kurus mes visi tagad tik vienbalsīgi gribam slēgt, at-
kal uzzels un veicinās tās organizācijas, kuras nekādā
ziņa par kulturelām un atbalstāmām mēs nevaram
uzskatīt. Vispār principā mēs esam pret tādu kul-
tūru, kuru varētu veicināt ar loto un

^ kāršu spēļu
klubiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Birk-
hāna priekšlikums skan:

,.Bīlmaņa pārejas formulā pie 1924.125. gada budžeta bei-
gas piespraust vārdus: „un citas hazarda spēles iestādes"."

Lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem
priekšlikumiem.
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Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijas vārda
man jāizsakās par Birkhāna priekšlikumu. Budžeta
komisija jautājumuapspriedaun atrada, ka loto klubi
nav ciešami, ka tie ir likvidējami un atrada ari, ka
termiņš, kādu liek priekšā Bīlmanis, 3 mēneši, ir pil-
nīgi pietiekošs. Visa motivācija, kas iziet uz to, lai
loto klubu eksistenci pagarinatu,_ nav dibināta un tai
ir lielā mērā savtīgi nolūki. Tapec budžeta komisijas
vārdā man jāizsakās pret to pārlabojumu, kuru ie-
sniedzis pie Bīlmaņa priekšlikuma Jezups Rubulis,
— pagarināt loto klubu slēgšanas termiņu uz 6 mē-
nešiem. Budžeta komisija apsprieda ari jautājumu
par hazarda spēlēm un nāca pie slēdziena, ka tādas
visā Latvijā būtu noliedzamas. Tapec Birkhāna kun-
gaiesniegumu budžeta komisijas vārda varu atbalstīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Birkhāna priekšlikums:

Bīlmaņa pārejas formulas beigās piespraust vārdus: „Un
citas hazarda spēles iestādes."

Referents izsakās par Birkhāna priekšlikumu.
Es likšu tagad Birkhāna priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Nav. Kas attu-
ras? Nav. Birkhāna priekšlikums pieņemts vien-
balsīgi. Nobalsošanā nāk tālāk Jezupa Rubuļa
priekšlikums:..Iesniegtā Bīlmaņa pārejas formulā attiecībā uz _oto klu-
biem strīpot vārdus „3 mēnešu" un ta vieta likt ,,6 mēnešu"."

Komisijas referents izsakās pret Jezupa Rubuļa
priekšlikumu pie Bīlmaņa pārejas formulas. Ludzu
pacelties tos, kas ir par Rubuļa priekšlikumu. Par
Jezupa Rubuļa priekšlikumu nodotas tikai 16 balsis,
tas ir nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt._ No-
balsošanā nāk Bīlmaņa pārejas formula izlabota vej-
dā. Budžeta komisija ir par viņas pieņemšanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret Bīlmaņa pārejas formu-
las pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārejas
formula pārlabotā veidā pieņemta vienbalsīgi. 4. pār-
ejas formula. Lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs Fr Kemps:
„Uzdot valdībai pārveidot saziņā ar_ valsts kontroli līdzši-

nējā skolu departamenta statūtus, piemērojot tos skolu virs-
valdei. Iesnieguši V. Bastjānis, A. Rudevics, J. Celms."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens ne-
vēlas. Lūdzu referentu dot atsauksmi. Vārds refe-
rentam.

Referents V. Bastjānis: Komisija šis priekšli-
kums ir apspriests un komisija izteikusies par priekš-
likumu, jo tas stāv saskaņā ar Saeimas pieņemto lē-
mumu par skolu departamenta nosaukšanu par skolu
virsvaldi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija šī pārejas
formula pieņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 4. formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 4.
pārejas formulas pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret
to — 14 balsis, atturējušies 5. Formula pieņemta.
5. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot izglītības ministrijai turpmāk līdz minoritatu au-

tonomijas likumu pieņemšanai Saeima visos principielos jauta-
« *W jumos uzturēt mjnorj.taiii__skolas līdzšinējo stāvokli.

Publisko~TTēsību komisijas vārda referents
A.Petrevics."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-

sti cienītie deputātu kungi! Publisko tiesību komisija
pašlaik apspriež likumprojektu par vācu autonomiju.
Komisijā pie tam tika ziņots, ka izglītības ministrija
ir paredzējuši dažas pārgrozības tanī skolu iekārta,
kāda līdz šim pastāv pie minoritātēm. Ta piemēram
paredzēts minoritatu skolas, šinī gadījuma vācu sko-
lās, pedagoģisko padomju un konferenču protokolu

vešanā ievest līdzšinējās vācu valodas vieta valsts
valodu, klases uzrakstus līdzšinējas vācu valodas
vietā rakstīt latviski vācu skolas un vel ievest dažus
citus līdzīgus pārlabojumus. Tā ka šo jautājumupar
skolu iekārtu pašreiz apspriež publisko tiesību komi-
sija, tad publisko tiesību komisija bija ta-
nīs domās, ka nebūtu veļams līdz tam_ lai-
kam, kamēr publisko tiesību komisija nebūs nākusi
Saeimā priekšā un Saeima nebūs pieņēmusi likumu
par minoritatu skolām, izdarīt kādus principielus gro-
zījumus līdzšmeja minoritatu skolu iekārta. īŠ ie-
kārta pastāvējusi vairākus gadus un ja viņa pastā-
vējusi jau tik ilgu laiku, tad ja ari butu kādi trūkumi
šinī iekārtā, tas sevišķa Jaunuma neatnesīs un tapec
ar šiem trūkumiem varētu pagaidīt tik ilgi, kamēr
visu minoritatu skolu likums tiktu pieņemts Saeima.
Būtu nevēlami, ja tagad īsi pirms minoritatu skolu
likuma pieņemšanas izglītības ministrija naktu ar pa-
visam citādiem rīkojumiem. Saeima, apspriežot mi-
noritatu autonomijas projektu, varētu atkal varbūt
izglītības ministrijas rīkojumus atcelt un restaurēt
agrāk pastāvošo iekārtu. Tas pec publisko tiesību
komisijas domām ienestu sarūgtinājumus skolu dzīve,
tas varētu ienest sarežģījumus, neapmierinajumu un
tāpēc pirms šī likumprojekta pieņemšanas nebūtu ve-
ļams izdarīt nekādus principielus grozījumus. Vardu
sakot, publisko tiesību komisijas vārda aiz šiem mo-
tiviem es lūgtu augsto namu iesniegto formulu pie-
ņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.

A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs): ,
Augsti godātie deputātu kungi! Publisko tiesību un ?
valsts pārvaldes iekārtas komisijas referenta kungs
pašlaik izskaidroja iemeslus, aiz kuriem publisko tie- .
sību komisijā radās pārejas formula, kura atrodas
mūsu priekšā. Nevarētu pret viņas nodomu, pret
viņas ideju ko iebilst, t. i. nepieļaut kādus lūzumus,
kādus svarīgus pārgrozījumus tai laika, kad likumu,
kurš noteic skolu iekārtu, pašlaik izstrādā. Ka kon-
krētus piemērus blakus tiem, kurus te jau minēja,
minēja ari Herdera institūtu,kurš_ paliek bez likumīga
pamata un kuram jābeidz eksistēt, ja varētu kādus
pārgrozījumus ievest. Ja ta butu šī ideja izteikta,
tad varētu tai piekrist, bet formula, kura atrodas mu-
šu priekšā un kura uz ātru roku ir uzmesta publisko
tiesību komisijā, iet daudz talak, sniedzas uz nepār-
redzamu laiku, jo viņa nosaka „turpmāk hdz mino-
ritatu autonomijas likumu u. 1.1." Ta tad ir runapar
likumu, kurš visu minoritatu autonomijas nokārto.
Tā tad nav vis tā, ka ja vienas kadastautības auto-
nomijas likums būtu nokārtots, piemēram, ja vācu
autonomijas likums butu pieņemts, tad varētu rīko-
ties par vācu skolu, bet pec šīs pārejas formulas tad
vēl vajadzētu nogaidīt likumus, kuri attiecas uz vi-
sām minoritātēm un tikai tad butu brīvas rokas ie-
vest kādus pārgrozījumus, kaut ko grozīt. Tas snie-
dzas tālu pāri tiem mērķiem, ko ir gribējusi panākt
publisko tiesību komisija. Visu minoritatu likumus
tik ātri nevarēs nokārtot, jo pašlaik publisko tiesību
komisijā mēs apspriežam vel tikai apakškomisija vie-
nu daļu no vācu autonomijas likumprojekta. Visu
citu 3 tautību likumprojekti nav pat vel apspriesti ne
apakš-, ne virskomisļja. _ (Starpsauciens.) Jus ne-
saprotiet latviski, tapec jus neziniet,_ko es runāju. 3
tautību autonomijas likumprojekti vel nav apspriesti
apakškomisijā, un kad tie nāks plenarkomisija, tas
pat nav paredzams. Bez tam tasdaļas, kuras attie-

, cas uz izglītības jautājumiem, ir velapspriežamas ari
izglītības komisijā. Tapec nevar but runa par to, ka
drīzā laikā visu autonomiju likumprojektus varētu

i izņemt cauri. Tā tad uz neparedzētu laiku mes fik-
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sējam tagadējostāvokli minoritatu skolās un fiksējam
visām minoritātēm, ari tām, par kurām likums būs
izdots, iekams visu minoritatu likumi būs izdoti. Uz
to mēs nevaram ieiet. Nevar tādā mērā aprobežot
valdības tiesības rīkoties ar minoritatu skolām. Man
atbildēs, ka tagadējo stāvokli nevar grozīt tikai prin-
cipielos jautājumos. Tas ir ļoti stiepjams jēdziens.
Visus jautājumus var pataisīt par principieliem.
Mums jau minēja tādus jautājumus, ka tagad raksta
uz klasēm tikai zināmas minoritātes valodu un ne-
varot prasīt, lai rakstītu ari latviešu valodu. Pub-
lisko tiesību komisijā to uzskatīja par principielu jau-
tājumu, kuru saskaņā ar šo pārejas formulu nedrīk-
stētu grozīt. Pēc šīs formulas pieņemšanas nedrīk-
stētu nekādus soļus spert, tāpēc ka katru jautājumu
var pataisīt par principielu. Bez tam jāaizrāda, ka
nedrīkstēs grozīt neko tagadēja stāvoklī, minoritatu
skolas būs jāatstāj līdzšinējā stāvoklī. Revizijas, ku-
ras izglītības ministrija izdarījusi daudzās minoritatu
skolās, pierādījušas, ka daudzas skolas — es to ne-
attiecinu uz visām, es nekautrējos apgalvot, ka mino-
ritatu skolu vairākums izpilda visas likuma prasības
— likumu neizpilda, bet rīkojas pret likumu. Ar šo
pārejas formulu, fiksējot līdzšinējo stāvokli, mēs at-
zīstam par negrozāmu līdzšinējo, kaut nelikumīgo
stāvokli. To mēs nedrīkstam darīt. Tas nozīmētu
faktiski atcelt likumu ar pārejas formulu. Tā tad
visos jautājumos, jo par principieliem var pataisīt
katru jautājumu, un uz nezināmu laiku, jo minoritatu

' likumus izdosim tikai pēc neparedzama laika, mēs
saistām valdībai rokas, neļaujam viņai regulēt šo
mūsu valsts dzīves nozari. Mēs piederam pie opozi-
cijas; mums nebūtu nekas pretim, ka saistītu valdībai
rokas, bet no valsts redzes stāvokļa tāds paņēmiens
nav pielaižams. Man liekas, ka šī nārejas formula
publisko tiesību komisijā pieņemta it kā steigā un ne-
pārdomāta, — ja es pareizi atceros, pret manu vie-
nīgo balsi. Tomēr es ceru, ka augstais nams labāk
pārdomās un formulu atraidīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nav vēlējies. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija šo
publisko tiesību komisijas priekšā likto pārejas for-
mulu ir apspriedusi un ar balsu vairākumu ir izteiku-
sies pret viņu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
5. pārejas formula, kuru iesniegusi publisko tiesību
komisija. Budžeta komisijā šī pārejas formula no-
raidīta. Es lieku tagad 5. pārejas formulu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. pārejas for-
mulas pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šīs pārejas formulas nieņemšanu. Beidzot es
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par 5. pārejas formulas pieņem-
šanu nodotas 52 balsis, pret — 7 balsis, atturas 10.
5. pārejas formula pievemta. Es lūdzu nolasīt 6. pār-
ejas formulu.

Sekretāra biedrs Fr Kemps:
„Uzdot zemkopības ministrijai vēl šinī budžeta gadā visas

skolas, atrodošās viņas pārzināšanā un apgādībā — nodoj îz-
glīfTFās'ministrijai ar_štatiem, iekārtu un inventāru, to pārvērša-
nai par-aTS3Sl£fiislām_siiolām. Visas zemkopības ministrijas
š. g. budžetā paredzētas sumas priekš skolām pārvest uz iz-

.._. glītības ministrijas budžetu.
?w Parakstījuši: A. Djenrs, P..Koreckis, M„..Kallistra-

stralovs, V. Barkans, Jez. Rubulis, P.
Kotans, Jez. Trasuns, Fr. Trasuns, J.
Roskošs, J. Veržbickis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu nolasīt
reizē ari 26. pārejas formulu, kura attiecas uz šo pašu
priekšlikumu:

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Qrozot tekstu pārejas formulas par zemkopības ministri-

jas skolu nodošanu izglītības ministrijai — lieku priekšā pie-
ņemt pārejas formulu sekoša redakcijā:

Saeima nolemj
uzdot valdībai izstrādāt attiecīgo likuma pārgrozījumu

par zemkopības ministrijas skolām, paredzot viņu nodošanu iz-
glītības ministrijas pārzināšanā un apgādībā līdz ar štatiem,
iekārtu un inventāru. Nodošanu izdarīt pēc augšā minēto li-
kumpargrozījumu pieņemšanas Saeimā."

Iesniedzis A. Dzenis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmiņam.
H. Celmiņš (zemnieku savienība): Augsti go- r\Q

dātie tautas vietnieku kungi! Šī ideja, nodotlauk-^saimniecības skolas, kuras tagad piekrīt zemkopības
ministrijai, izglītības ministrijas pārziņā, ir ietērpta
2pārejas formulās,kuras ir Saeimas locekļu kungiem
izdalītas. Pirmā pārejas formula bija parakstīta no
latgaliešu, krievu un poļu deputātiem un bija ārkār-
tīgi radikāla. Bija likts priekšā jau tekošā budžeta
gadā pārņemt lauksaimniecības skolas no zemkopī-
bas ministrijas kopā ar visu iekārtu, ar visiem šta-
tiem, kā ari tiem līdzekļiem,kuri atvēlēti zemkopības
ministrijai šo skolu uzturēšanai. Bez šaubām šī for-
mula bija galīgi nepieņemama, jo te mēs redzam to
virzienu, kuru, diemžēl, praktizē budžeta komisija un
reizēm ari Saeima,ka mēs ar pārejas formulu ne tikai
grozām mūsu ministriju iekārtas, iznīcinādami de-
partamentus, tos savienodami un apvienodami, bet
atceļam pat pastāvošos likumus. Starp citu, šinī
gadījumā līdz ar pārejas formulu mēs būtu atcēluši
likumu par lauksaimniecības izglītību, pēc kura šīs
izglītības sekmēšana pieder zemkopības ministrijai.
Tagad otrā redakcija, kura iesniegta no Dzeņa kunga
un stājas pirmās redakcijas vietā, ir tāda, ka šis jau-
tājums būtu jau debatējams. Ar šo formulu liek
priekšā Saeimai pieņemt lēmumu, ka valdībai izstrā-
dājams sevišķs likums jeb pārgrozījums pastāvošos
izglītības likumos tādā kārtā, ka lauksaimniecības
skolas tiktu pārņemtas no zemkopības ministrijas iz-
glītības ministrijas pārziņā. Bet ja mēs apskatām šo
jautājumupēc būtības, tad, acīm redzot, ari šī pār-
ejas formula nav pieņemama. Lieta grozās ap to,
kungi, ka pastāv mūsu vispārīgā izglītības likumā
pants, pēc kura šīs mūsu izglītības iestādes pārzin iz-
glītības ministrija, izņemot tās, par kurām ir sevišķs
likums. Un šāds sevišķs likums tiešām ir izdots no
Satversmes Sapulces priekš lauksaimniecības sko-
lām. Ar šo likumu šīs skolas ir nodotas zemkopības
ministrijas pārziņā. Tā tad mums ir likums, kas toreiz
sava laikā bez šaubām bija strīdīgs un pie kura bija
karstas debates, jo bija pretinieki speciālo skolu no-
došanai atsevišķiem resoriem un stingri piekritēji, ka
visas skolas vajaga koncentrēt izglītības ministrijā.
Tomēr, neskatoties uz lieliem strīdiem, šī ideja, ka
var būt speciālas skolas pie atsevišķiem resoriem
ārpus izglītības resora, ņēma pārsvaru, un likums tika
izdots. Nav pagājis pārāk ilgs laiks, nav vēl laiks
revidēt, vai toreiz Satversmes Sapulce ir pareizu li-
kumu izdevusi vai nē. No otras puses šis laiks ir
pierādījis, ka lauksaimniecības skolas darbojas ļoti
teicami, ļoti vēlami. Nekādi sevišķi trūkumi, kas
butu it kā cēlušies caur to, ka viņas pārzin zemko-
pības ministrija, līdz šim nav dzīvē izrādījušies. Tā
tad no šī viedokļa būtu grūti pacelt jautājumu, ka li-
kums būtu grozāms, revidējams. Acīm redzot de-
bates par šo lietu būs tad, kad valdība mums iesniegs
attiecīgu projektu, ja mēs pieņemsim šo pārejas for-
mulu. Bet divos vārdos gribu aizrādīt uz tiem mo-
tiviem, kas toreiz bij pamatā, kad pieņēmām likumu
tādā veidā,kā tas tagad pastāv. Tas ir tas, ka lauk-
saimniecības skola kā tāda ir tikai viens loceklis vi-
sos tajos daudzos līdzekļos,kurus valsts un sabiedrī-
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ba lieto lauksaimniecības pacelšanai. Šis skolas ir
pilnīgi nepārtrauktā, visciešākā sakarā ar visiem ci-
tiem lauksaimniecības pacelšanas līdzekļiem. Lauk-
saimniecības pacelšanu — man liekas, neviens to ne-
apstrīdēs — pārzin un vada zemkopības ministrija.
Pie šīm lauksaimniecības skolām parasti un pa lielā-
kai daļai pastāv dažādas izmēģināšanas stacijas, da-
žādas lauksaimniecības kulturelās iestādes un ierīko-
jumi, kā, piemēram, tie paši mašinu punkti, kuriem
esat atvēlējuši tik daudz līdzekļu, vaislas punkti, ko-
ku skolas, priekšzīmīgas dārzniecības, augļu pārstrā-
dāšanas ietaises, ar vārdu sakot vesela rinda dažādu
lauksaimniecības kulturelu iestāžu, kuras, no vienas
puses, ir nepieciešamasskolēnu praktiskai apmācībai,
bet, nO otras puses, izpilda ari citus lauksaimniecības
pacelšanas uzdevumus. Šīs iestādes, kuras pastāv
pie skolām, vada šo skolu pārziņi un skolotāji. Reize
ar to viņi ir ari lauksaimniecības instruktori praktis-
kās lauksaimniecības vajadzībām. Viņu uzdevums
ļoti bieži ir, kā tas ir pie rnusu ziemas skolani, but
ari par rajona agronomiem. Skolas strada ziema, bet
vasarā skolas pārzinis un skolotāji pārvēršas par
instruktoriem un agronomiem, kuri apmeklē ne tikai
savu skolēnu saimniecības, bet veic lauksaimniecības
pacelšanas darbu lauksaimniecības biedrības un citā-
dos veidos visā apgabalā. Ar vienu vardu, lauksaim-
niecības skolu skolotājiem piekrīt ari instruktoru uz-
devumi, un, bez šaubām, ari visa ārpusskolas izglī-
tība,kas attiecas uz pieaugušiem, veciem lauksaim-
niekiem. Šo skolu pārziņu un skolotāju darbību, līdz
šimvienmēr ir pārzinājusi zemkopības ministrija, ku-
ra speciāli priekš tam pastāv, lai veicinātu rnusu
lauksaimniecības pacelšanu. Ja mes pieņemtu ta-
gad grozīt likumu un nodot_ lauksaimniecības skolas
izglītības ministrijas pārziņā _ tad, jāsaka, mes ar to
šo skolu vadītājus un pārzinātājus butu padevuši di-
viem kungiem, divām ministrijām. No vienas puses
viņi būtu atbildīgi un ari darbotos izglītības ministri-
jas pārziņā, no otras puses viņi nav un nevar tikt iz-
ņemti no zemkopības ministrijas pārzināšanas, tapec
ka viņi darbojas ari kā. agronomi

^
vai ari ka lauksaim-

niecības instruktori kādā nozare sava rajona. Tad
viņiem būtu divi saimnieki un galu gala, ka mes to
dzīvē esam redzējuši, kā tas dzīve ir izrādījies, ne-
būtu tad nekādas atbildības ne vienam, ne otram, —
tad nevarētu viņu darbību kā pienākas kontrolēt un
tad viņi ari savu uzdevumu nevarētu veikt, kā pie-
nākas. Ja mēs pārnestu šīs skolas izglītības mini-
strijas pārziņā, tad bez šaubām ari izglītības ministri-
jai būtu jādomāpar sevišķunodaļu šīm skolām starp
citām arodu skolām, būtu jagada par lauksaimniecī-
bas speciālistiem,kas to lietu pārzinātu. Tiklīdz viņa
gribētu uzņemties šo skolu pārzināšanu pilnīgi uz
sevi, tai būtu jāpārzin viss agronorniskais personāls,
kurš pārzinātu lauksaimniecībaszinašanu izplatīšanu
ari ārpus lauksaimniecības skolām. Tada kartā,_ ar
vārdu sakot, mēs radītu pie _zglltībasministrijas tādu
iestādi, kas būtu spiesta pārzināt lauksaimniecības
nozares un to pacelšanu, citiem vārdiem sakot, gri-
bēdami kaut ko kopot un vienot, gribēdami centrali-
zēt, mēs būtu radījuši divas ministrijas, kas darbotos
pilnīgi paralēli un tā rastos kaitīgs paralēlisms. Es
gribu vēl aizrādīt uz vienu motivu, kamdēļ nebūtu
ieteicama tāda pārņemšana. Mūsu lauksaimniecības
skolas ar retiem izņēmumiem, varbūt, izņemot 3—4
skolas, pārzin un uztur ar zemkopības ministrijas pa-
balstu lauksaimnieku organizācijas. Šīs organizāci-
jas, bez skolām, veic ari vel citus lauksaimniecības
pacelšanas darbus un tapec ari saņem pabalstus no
zemkopības ministrijas, gan saistītus bieži ar skolu
vajadzībām, gan bieži pilnīgi atsevišķus. Ar vardu
sakot, bez skolām, šīs organizācijas un citas lauk-
saimniecības kulturelās iestādes saņem pabalstus ari

no zemkopības ministrijas. Ja mes tagad atdalām
skolas un pievienojam pie citas ministrijas, tadmums
rodas it kā divi saimnieki šīm biedrībām, rodas nevē-
lams paralēlisms un pie līdzekļu izsniegšanas viegli
var rasties sarežģījumi; var nākt tāds gadījums, ka
viena biedrība orasīs līdzekļus vienai ministrijai, tad
ministrija līdzekļus noraidīs, aizbildinādamās ka otra
izsniegs. Tas tikai ceļ sarežģījumus pabalstu iz-
sniegšanā un vispār lauksaimniecības biedrību kul-
turelā darbībā. Man liekas, ka vienīgais motivs, ar
kuru varētu attaisnot Dzeņa kunga un viņa biedru
priekšlikumu būtu tas pats, kas toreiz, kad lauksaim-
niecības skolu likumu Satversmes Sapulcē pieņemam,
kā teorētiski liekas skaisti centralizēt maza valstī,
kā Latvijā, visas iestādes vienā vietā, lai skolas pār-
zin viena iestāde. Tā ir šema, šablons, varētu sacīt,
dogma, kura teorētiski liekas pieņemama. Kamdēļ
vairākas skolu pārvaldes? Bet dzīve lauzusi savu
ceļu un mēs jau zinām ari, ka jūrskolupārzin finansu
ministrija, lauksaimniecības skolas pārzin zemkopī-
bas ministrija u. t. t. Tā dzīve pati raidījusi šo pār-
zināšanu, un tas ta nemaz ari nav iespējams, ka mes
teorētiski iedomājamies. Praktiska dzīve ir radījuši,
ka mums ir tādas vajadzības,ka atsevišķas lauksaim-
niecības biedrības zemkopības ministrijas pārziņa
šīs skolas pārvalda, un šīs skolas tad veic savus uz-
devumus un stāv lauksaimniekiem tiešam tuvu. Šeit
tāpēc šablonizēšana, kaut kāda centralizešana ir_ ne-
vietā. Mēs gribam — teorētiski — radīt vienkāršu '
aparātu skolu pārvaldīšanai, bet to padarām sarežģī-
tāku. Tāpēc nevajadzētu šim vilinošam principam
padoties, ka viena ministrija visas skolas var pārzi-
nāt, kur mums tagad ir trīs ministrijas. Mes zinām,
ka ari ceļu ministrija tagad jau interesējaspar speciā-
lām arodskolām, kuras atvērtu viņas laba un kuras
stāvētu tuvāk viņai. Tapec mums nevajadzētu pie-
griezt tik daudz vērības šablonam, betskatīties, ka
lietderīgāki skolu lietu nokārtot. Varbūt, es nepār-
zinu latgaliešus, varbūt viņiem ir sevišķi kaut kādi

.iebildumi pret lauksaimniecības skolām un motivi
šādam priekšlikumam; es negribētu iejaukties viņu
lietās, nepārzinot viņu prasības skolu ziņa; bet gan
man no iepriekšējās darbības zemkopības ministrija
ir zināms, ka tur līdz šim tā iekārtots, ka latgaliešiem
ir pilnīga noteikšana par savam latgaliešu skolām.
Pastāvīgi bija zemkopības ministra biedrs — latga-
lietis pie zemkopības ministrijas, kura darbība ne-
viens ministrs nav iejaucies, viņšbija pilnīgs noteicējs
latgaliešu vajadzībās. Tāpat mēs radījām nesen at-
pakaļ, sastādoties tagadējai valdībai, lauksaimniecī-
bas inspektoru amatu priekš Latgales apgabala, no-
dibinājām savā ziņā lauksaimniecības gubernatora
amatu, kuru ieņem Kulča kungs, latgalietis. Kadeļ
viņš nevar atrisināt visus jautājumus ta, kā viņam
gribas un kā latgaliešiem tas butu piemērots. Starp
citu, ir dibināta valsts vidusskola Malnavā, kura ir
vienīgā tāda Latgalē. Direktors gan ir baltietis, bet
ne no vienas latgaliešu partijas, ne ari no sabiedrības
nav dzirdēti nekādi nopietni iebildumi, ka Šī skola
būtu slikta. Gan otrādi, man nācies dzirdēt kompli-
mentus, ka direktors labs un latgalieši ar viņuapmie-
rināti. Citiem vārdiem, latgaliešiem nevarētu but
nekādu motivu noārdīt mūsu lauksaimniecības skolu
iekārtu, kura ir nodibināta ar sevišķu likumu. Nav
ari tik ilgs. laiks pagājis — mes strādājam ar šo liku-
mu 4. gadu, — ka varētu jau sakrāt attiecīgus mate-
riālus, ka šī iekārta neder. Es pulējos noskaidrot
vai tiešām mums tas ir vajadzīgs, jo'rnusu maza
valsts ir vēl nabaga, un tapec ir lietderīgi, ja lauk-
saimniecības resors pārzin lauksaimniecības skolas.
Mēs nevaram atsevišķi uzturēt tikai skolas un sko-
lotājus. Mums ir jāuztur reizā un kopa ar skolām ari
praktiski agronomi, kas sniedz palīdzību praktiskiem
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lauksaimniekiem, kā rajonu agronomi, kā instruktori,
kuri ir saistīti pie šī darba, un ko tie izpilda, būdami
skolā skolotāji. Šo lauksaimniecības darbinieku pār-
zināšanu izglītības ministrija uzņemties nevar. Tā-
pēc mans priekšlikums būtu, lai augstais nams pie-
ņemtu budžeta komisijas atzinumu, kurš, kā pie ra-
dikālās formulas, tā ari šodien, apspriežot otro for-
mulu, ir bijis negatīvs un budžeta komisija pārejas
formulu ir noraidījusi. Un tiešām nav nekādas vaja-
dzības ārdīt tikko uzsākto lauksaimniecības skolu un
lauksaimniecības pacelšanas lielo izbūves darbu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
yyO A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savie-
/[tūba): Augstais nams! Lai man būtu atļauts pāris

vārdos atbildēt Celmiņa kungam uz tiem iebildu-
miem, kuri no viņa puses izteikti attiecībā uz šo pār-
ejas formulu par lauksaimniecības skolu nodošanu iz-
glītības ministrijas pārziņā. Viņš izteicās,ka šī pārejas
formula neesot skaidra un dzīvē grūti izvedama.
Attiecībā uz pirmo pārejas formulas tekstu var būt
runa un var teikt, ka viņa no formālās puses grūti iz-
vedama dzīvē. Bet otrais teksts skaidri un noteikti
saka, ka ja pastāv lauksaimniecības skolas uz atse-
višķa likuma pamata, tad tas vispirms jāpārstrādā
un tad tikai viņas nododamas izglītības ministrijas
rīcībā. Tā tad šis Celmiņa kunga iebildums nav di-
bināts un nav uzskatāms par nopietnu šķērsli pie šīs
pārejas formulas pieņemšanas un dzīvē izvešanas.
Otrs iebildums ir tas, ka radīsies zināms paralēlisms
pie lauksaimniecības skolām jeb kursiem, kuri pie
zemkopības ministrijas tā kā tā pastāvēs un izglītī-
bas ministrija savukārt rūpēsies par lauksaimniecī-
bas izglītību. Es gribētu aizrādīt, ka tam nav ne-
kādas nozīmes. Ja lauksaimniecības skolas nodos
izglītības ministrijai, tad rūpēties par tādām zem-
kopības ministrijai nebūs vajadzīgs. Var būt runa
par kursiem. Ja lauksaimniecības skolas pastāvēs
pie izglītības ministrijas, tad atteikties no kursiem
zemkopības ministrija tā kā tā nevarēs un tas nav
vajadzīgs. Kursi nav sistemātiska izglītība, tā ir ār-
pusskolas izglītība. Tā tad ari šis Celmiņa kunga ie-
bildums nekristu svarā. Tika aizrādīts, ka nododot
lauksaimniecības izglītības pārzināšanu izglītības mi-
nistrijai, tiktu traucēta agronomiskās palīdzības vei-
cināšana resp. agronomiskā izglītība. Agronomiskā
palīdzība tiek izvesta caur sevišķām privātām lauk-
saimniecības biedrībām un tas stāvoklis paliks ari
pēc lauksaimniecības skolu nodošanas izglītības mi-
nistrijas pārzināšanā. Zemkopības ministrija pie
lauksaimniecības biedrībām zināmās nozarēs sarīkos
kursus, tā kā sistemātiskā skolas izglītība tiks no-
dota izglītības ministrijai. Ar tiem līdzekļiem, kādi
paredzēti zemkopības ministrijai, agronomiskai palī-
dzībai, tā varēs vajadzības gadījumā sarīkot speciā-
lus kursus. Tāpēc ari šis iebildums absolūti nekristu
svarā un viņš nevar būt ņemams vērā pie šīs pār-
ejas formulas apspriešanas un pieņemšanas. Tad
tika kritizēti motivi, kuru dēļ pārejas formula tiekot
iesniegta. Tie motivi nebija lokāla rakstura tikai
attiecībā uz Latgales skolām, bet es domāju, ka viņi
ir kopēji priekš visas valsts, t. i. lai visas skolas butu
viena resora pārvaldē, lai šim vienam resoram butu
iespējams rūpēties vienlīdzīgi par visām mācības ie-
stādēm un zinību izplatīšanu tur, kur valsts intereses
to prasa. Līdz šim pie mums pastāv tāda kārtība,
ka vienā apgabalā ir ļoti daudz lauksaimniecības
skolu, kamēr otrā viņu varbūt pavisam nav un man
ir zināmi tādi fakti, kad piemēram uz laukiem ir
vajadzīgs kāds lauksaimniecības instruktors, tad vi-
ņu nevar dabūt tuvāk, kā par 40—50 verstīm. Es
domāju, ka tāds stāvoklis nav normāls, ievērojot to,
ka lauksaimniecības izglītībai taču tiek atvēlēti un

patērēti daudz plašāki līdzekļi nekā vispārējai iz-
glītībai un pašas skolas materiālā ziņā labāk apgā-
dātas. Ar to, ka šīs lauksaimniecības skolas tiktu
nodotas izglītības ministrijai, šis trūkums būtu, bez
šaubām, novērsts un bez tam jāaizrāda uz vēl vienu
nevēlamu parādību, ka par daudz lielu no.zīmi mēs
piešķiram vienai arodnieciskai izglītībai un piemir-
stam citas nozares. Mums ir vēl citi arodi, par kuru
attīstību mums ari vajadzētu runāt un rūpēties. Un,
man šķiet, ja divi resori pārzin arodu izglītību, tad
tur nevar but nekādas sistēmas, nekāda plāna. Mēs
uz katra soļa dzirdām pārmetumu, ka nav mums me-
chaniķu, nav mums montieru, nav speciālistu citos
techniskos arodos, bet kāpēc tas tā ir? Tas ir tā-
pēc, ka arodu skolas pārzin divi resori, un ja pie-
skaitām musū jūrskolas, tad pat trīs resori. Tāpēc
būtu jārūpējas, lai visas skolas tiktu nodotas viena
resora pārziņā, kuram tādā kārtā būtu vieglāki ie-
vākt ziņas, kādā mūsu saimnieciskā dzīves nozarē
ir vajadzīgs lielāks skaits speciālistu un rēķinoties
ar šo apstākli, izglītības ministrija varēs regulēt
daudz maz mūsu arodu izglītību un noskaidrot, kādas
arodu skolas mums ir vairāk vajadzīgas, kādas ma-
zāk un kur tās atklājamas. Tad nenotiks tāda ne-
pareiza profesionālo skolu koncentrācija vienā ap-
gabalā, kā tas tagad notiek ar lauksaimniecības sko-
lām, kuras visas patlaban galvenam kārtām atrodas
Vidzemē un pa daļai Kurzemē, bet Latgalē, varētu
teikt, ka pavisam nav, kaut gan līdzekļi budžetā tiek
atvēlēti vienlīdzīgi priekš visas valsts. Es domāju,
ka šie motivi būtu pilnīgi pietiekoši, lai paceltu jautā-
jumu, kas savā laikā Satversmes Sapulcē nebija iz-
šķirts pozitīvi, varbūt aiz zināma balsu samēra trū-
kuma. Domāju, ka ir pienācis laiks, jo prakse ir pie-
rādījusi, ka tādā veidā izlietoti tik plaši valsts_ līdze-
kļi, nav devuši tos panākumus, kādi bija gaidāmi no
mūsu arodu izglītības. Stāvoklis būtu labojams un
es ceru,ka augstais nams izteiksies par manu pārejas
formulu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas. Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijā abi
deputāta Dzeņa priekšlikumi ar balsu vairākumu no-
raidīti. Tāpēc man komisijas vārdā jāizsakās pret
viņiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: 6/ pārejas for-
mulas pirmais parakstītājs Dzenis iesniedzis jaunu
tekstu savam priekšlikumam, kurš izdalītos pārejas
formulu novilkumos paredzēts kā 26: priekšlikums.
Ar šo jauno tekstu tas groza savu 6. iesniegumu. No-
balsošanā tādēļ nāk viņa priekšlikums pedeja ie-
sniegtā tekstā un atkrīt 6. numurā paredzētais teksts.
Pie šī pēdējā 26. numura teksta Celmiņš iesniedzis
priekšlikumu, kurš skari:

«Noraidīt Dzena iesniegto pārejas formulu Nr.26."
Referents dod atsauksmi, ka 26. pārejas formu-

la budžeta komisijā noraidīta. Vispirms es lieku uz
balsošanu Celmiņa priekšlikumu — noraidīt Dzeņa
pārejas formulu Nr. 26. Ja Celmiņa priekšlikums
tiktu pieņemts, tad atkrīt Dzeņa pārejas formula.
Lūdzu tagad pacelties, kas ir par Celmiņa priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Celmiņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas
no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums:
par Celmiņa priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret —
48, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.
Nobalsošanā nāk Dzeņa iesniegums 26. numura pa-
redzētā tekstā, kurš skan:

..Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt attiecīgo likuma
pārgrozījumu par zemkopības ministrijas skolām, paredzot viņu
nodošanu izglītības ministrijas pārzināšana un apgādība līdz
ar štatiem, iekārtu un inventāru. Nodošanu izdarīt pec augša
minēto likumu pārgrozījumu pieņemšanas Saeima.
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Budžeta komisijā priekšlikums noraidīts. Ludzu
pacelties, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas ir pret Dzeņa priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par Dzeņa priekšlikumu nodotas
46 balsis, pret to — 32, atturas 2. Dzeņa priekšli-
kums pieņemts. Ludzu nolasīt 7. formulu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par agr. reform.

I. dalās 3. panta e punkta un 14. panta paredzētā, termiņa pa-
garināšanu uz 6 mēnešiem, skaitot no šī likuma izdošanas die-
nas, ja tā zeme vēl nav piešķirta." A. Bočagovs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija ir iz-
teikušās par Bočagova priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā Boča-
gova priekšlikums pieņemts. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret Bočagova priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pieņemta vienbalsīgi. Ludzu no-
lasīt 8. pārejas formulu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
aUzdot valdībai gādāt par jaunsaimniekiem nevajadzīgo

-7 i un nepiemēroto valsts zemes fonda dzīvojamo ēku pasargāšanu
%ŠW^

no bojā iešanas un uzturēšanu apdzīvojama stāvoklī, vai nu
C?- paturot tās valsts rīcībā, vai ari piešķirot vietējam pašval-

dībām." M, Rozentāls.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu atsauksmi.

Referents V. Bastjānis:_ Ari par šo priekšliku-
mu budžeta komisija izteicas par.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšlikums ko-
misijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret
8. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir
par 8- pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par

I 8. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 36 balsis,
pret — 20 balsis, atturējušies 12. Pieņemta. Ludzu
nolasīt 9. pārejas formulu.

Sekertara biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai pārgrozīt noteikumus par darba aizsar-

dzību, izdotus 1. jūnijā 1922. gada.tadi, ka rūpniecības iestā-
žu, tāpat kā kuģniecības sanitāra pārraudzība tiktu uzticēta ne
fabriku, bet darba inspektoriem." P. Kalniņš.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Paula Kalniņa priekš-
likums budžeta komisija pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšlikums ko-
misijā pieņemts. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 9.
pārejas formulu. Kas atturas? Beidzot lūdzu pa-
celties tos,kas ir par 9. pārejas formulu. Balsošanas
iznākums: par 9. pārejas formulas pieņemšanu no-
dotas 37 balsis, pret neviena, atturējušies 22. Pie-
ņemta. Nākošā, 10. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
^* ,.Uzdot satiksmes ministrijai vēl šinī budžeta gadā uzsākt

pētīšanas un projektu sastādīšanas daibus priekš jaunāiu-daelz-
rpļu Tiiīiļāņi, Latgalē, kuras savienotu Indru vai Poleščinu ar
Vecgulbeni un Daugavpili ar Valku."

A. Dzenis, Jez. Trasuns, B. Kublinskis, Jez.
Rubulis, A. Bočagovs, St. Jubulis, F. Trasuns,
A. Velkme, M. Nuroks, J. Roskošs, Fr. Kemps,
P. Kotans.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijā
priekšlikums noraidīts, jo budžeta komisija atrada,
ka tādiem techniskiem uzdevumiem vispirms jātiek
apspriestiem attiecīgā resorā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā šī pār-
ejas formula noraidīta. Ludzu pacelties tos, kas ir
par 10. pārejas formulu. Par 10.pārejas formulu no-

dotas tikai 20 balsis, tas ir nepietiekošs skaits. Pār-
ejas formula atkrīt. 11. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai: 1) izstrādāt Bolvi—Dagda—Krāslava

dzelzceļa būves plānu; 2) izvest priekšdarbus un budžeta lī-
dzekļu robežās stāties pie špseju izbūves tekoša budžeta gada
a) Vecumi—Viļaka, b) Pundusi—Baltinova, c) st. Bolvi—Bolvu
miests, d) Rušuna—Preiļi. " r ^

'??' ...
V. Rubulis, J. Rancans, St. Jubulis, P. Berģis,
G. Zemgals, O. Nonācs, J. Veržbickis, Kr.
Bachmanis, B. Kublinskis, P. Koreckis.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Šoseju būvēm, priekš-
darbiem un dzelzceļu linijas techniskiem darbiem
budžeta komisija ir satiksmes resoram atvēlējusi lī-
dzekļus un tagad uzdot izstrādāt kadus_ noteiktus li-
nijas plānus un tāpat noteikt šoseju būves budžeta
komisija atrada par nevēlamu un atstāja satiksmes
resoram šinī ziņā brīvas rokas. Tapec budžeta ko-
misijas vārdā man jāizsakās pret šo pārejas for-
mulu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents ir pret
pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 11.
pārejas formulu. Par 11. pārejas formulu nodotas
tikai 25 balsis, tas ir nepietiekošs skaits un šī pārejas
formula atkrīt. 12. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps: A

„Uzdot satiksmes ministrijai pēc iespējas visdrīzākā lai- „
kā gādāt par papildu staciju un pieturas vietu,.ierīkošanu uz
dzelzceļiem.Latgalē zemāk minētas vietas: 1) Ludzas apriņķi
uz linijas Ludza—Zilupe starp Ludzu un Nerzu pie „Oču'
krustceļiem; 2) Rēzeknes apriņķī uz linijas Rīga—Rēzekne 4
verstu attālumā no Varklāniem pie Madžuļu sādžas; 3) Dau-
gavpils apriņķi uz linijas Rīga—Indra: a) pie dzelzceļa tilta
pār Aivieksti uz labā krasta; b) starp stac. Ersiki un Nīcgale
178. verstē; c) pie kazarmes Nr._217 (kur agrāk bija pieturas
punkts) un d) starp Izvoltu un Krāslavu pie Ludviampoles mui-
žas, bez tam vēl starp Rēzekni un Ludzu, atjaunot, bijušo „Lo-
govuchu" . A. Dzenis, B. Kublinskis, J. Rubulis, Fr. Tra-

suns, A. Bočagovs, St. Jubulis, A. Velkme, J.
Roskošs, Jez. Trasuns, P. Kotans.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

ReferentsV. Bastjānis: Ari par šo priekšlikumu
budžeta komisija ir izteikusies noraidoši tapec, ka
dzelzceļam ir pieturas punktu vai staciju atvērša-
nai līdzekli atvēlēti budžeta kartība, un jatie atvēlēti
tādā kārtībā, tad protams ari pieturas punkti taču
jāatver Pēc zināma plāna. Tapec ar Saeimas lēmu-
mu būtu nevietā noteikt, kur jāatver pa priekšu sta-
cijas vai kāds pieturas punkts. Ja dažreiz_ aiz tīri
techniskiem iemesliem nebūtu iespējams atvērt kādu
norādītu staciju vai pieturas punktu, tad tada rīcība
runātu pretim mūsu lēmumiem. Ņemot vēra šos
motivus, budžeta komisija izsacījās pret priekš-
likumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās pret 12. pārejas formulu. Ludzu pacelties, kas
ir par 12. pārejas formulu. Par 12. pārejas formulu
nodotas 24 balsis; nepietiekošs skaits; ta atkrīt. 13.
pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai divu mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt

Saeimai likuma projektu par darba inspekciju, saskaņa ar V.
starptautiskā darba konference pieņemto konvenciju."

^J. Višņa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.
ReferentsV. Bastjānis: Šī pārejas formula bu-

džeta komisijā pieņemta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Konusi jā pie-

ņemta. Lūdzu pacelties, kas ir pret 13. pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par 13 pārejas

1
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formulu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par 13. pārejas
formulas pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret to —
23, atturas 12. Atraidīta. Pie 14. pārejas formulas
iesniedzēji iesnieguši paziņojumu, ka to noņem. Tā
tad šī pārejas formula atkrīt. 15. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
f*f) „Uzdot valdībai divu mēnešu laikā iesniegt Saeimai likum-

projektu par civildienestu." J. Višņa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: VāroiT^ iieviens

nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Šī pārejas formula bu-

džeta komisijā pieņemta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā pie-

ņemta. Lūdzu pacelties, kas ir pret 15. pārejas for-
mulu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par. Beidzot lū-
dzu pacelties, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
15. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 39 balsis,
pret to — 19, atturas 11. Pieņemta. 16. pārejas
formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:..Likumdošanas ceļā noteikti fiksēt uzņēmēju un dalībnieku
iemaksu

^
procentu slimo kāsēs." G. Reinhards.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijā Rein-
harda priekšlikums ir apspriests un budžeta komisi-
ja ir izteikusies pret priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Budžeta komisija
ir izteikusies pret. Lūdzu pacelties, kas ir par 16.
pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret.
Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas. Balsošanas iz-
nākums: par — nodotas 25 balsis, pret — 32 balsis,
atturējušies 5. Atraidīts. 17. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Ka valsts tiktu atsvabināta no obligatoriskām _ pie-

maksām procentuālā veidā, bet tiktu parastā
^

budžeta kartība
noteikta suma fiksēta katrā pamata budžetā."

G. Reinhards.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhar-

dam.
a G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība): Es

pie šī priekšlikuma esmu iesniedzis vēl vienu papil-
dinājumu, kur es lieku priekšā uzdot valdībai pār-
strādāt likumu par slimo kasēm. Lieta ir tāda, ka
mūsu slimo kases, kā jūs ziniet, dabū ari no valsts
par katru darbinieku 2% piemaksas. Vispirms, tas
nekur tā nav vēl, cik man ir zināms, ka valsts par to,
ka kāds cilvēks strādā, vēl piemaksā klāt, nevis par
to, ka viņš valstij strādā, bet par to, ka viņš vispāri
strādā, vēl piemaksā klāt — tas butu viens. Un
otrs būtu tas, ka te valsts, ir ieinteresēta, šī lieta stāv
sakarā taisni ar budžetu. Ja mēs paskatāmies, cik
valsts ir piemaksājusi slimo kasēm 1923.124. budžeta
gadā, tad iznāk, ka pamata budžetā bij paredzēti
915.000 lati,_bet iznāca klāt vēl papildinājums 540.000
latu un iztrūkums izrādījās 220.000 latu. Ta tad pa-
matbudžets būtu 915.000 lati, bet .kā papildinājums
nāk vēl klāt 760.000 latu; kopā 1.675.000 latu. Ja tas
butu absolūti vajadzīgs un nepieciešams, tad, sapro-
tama lieta, valstij būtu jānes šis upuris. Bet kas ir
nodarbojies kasēs, to jūs variet prasīt, tas neliegs
to, ka šī piemaksa, kas viņiem nāk no valsts, nav
nemaz tik daudz vajadzīga, ka var saimniekot ari ar
daudz mazākiem ieņēmumiem, ka var saimniekot
ar pusi no tā, ko viņas tagad dabū. Kases ir uzkrā-
jušas lielus kapitālus, kurus vai nu ieliek mājas, vai
tur tāpat, bet valstij jāpiemaksā klāt lielas sumas.
Pagājušā gadā piemaksāja 760.000 latu. Nu butu jā-
domā, ka tas ir viegli izdarāms. Bet tā nav vis. Ja
mēs budžetā nevaram paredzēt, it sevišķi, ja paliek
spēkā tas, ka nupat atraidīja manu priekšlikumu zem

I
KrājumāSaeimas Sten<nii:iu kaļ
birojā Rit!*, JSkaba ielā Hs ll.ļ

Nr. 16, kur es lieku priekšā noteikti fiksēt šo sumu.
Tagad kalkulāciju nevar izvest. Tas nāk par ļaunu
valsts kasei, jo kases arvien ņems augstāko sumu.
Jādod, kāpēc neņemt? Bet tāpēc saimnieko viegl-
prātīgi! Ja.manu priekšlikumu pieņemtu, tad mēs
dabūtu kādu kontroli par šīm sumām še Saeimā.
Tagad Saeima par valsts izmaksātām sumām nedabū
kontroli. Jamēs te segtu, varbūt, kādus iztrūkumus,
tad mēs varētu katrreiz to apspriest. Ja piemaksā
kase par sevišķi apgādājamiem, vecumā apgādāja-
miem, slimības gadījumos, tā ir cita lieta, bet tagad
rnes nododam lielus valsts kapitālus tādām organi-
zācijām, kuras nestāv zem mūsu kontroles. Mēs pat
neuzticamies saviem valdības orgāniem un tos kon-
trolējam, bet te atstājam privātu organizāciju ziņā
lielas valsts sumas pilnīgi bez kontroles. Tāpēc
mans priekšlikums Nr. 17 visādā ziņā vajadzīgs, jo
citādi te radīsies tāda iestāde, kura rīkosies patstā-
vīgi un tikai saņems naudas līdzekļus no valsts bez
atbildības. Par to jau ir daudz strīdējušies. Es te
negribu teikt, ka piemaksa nebūtu vajadzīga, bet
gribu teikt tikai to, ka mums jāsaimnieko saimnieci-
skāki nekā līdz šim. Ka tik liela piemaksa vajadzī-
ga, kā te paredzēts, to nevarēs pierādīt. Ja viņa ir,
tad viņu izlietos. Bet vai viņa ir obsoluti vajadzīga,
tas ir cits jautājums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Veckalnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Reinharda

kungs jau vairākkārt ir uzstājies pret valsts pie-
maksām slimo kasēm un ari pārejas formula iziet uz
to, lai šīs piemaksas samazinātu. No Reinharda
kunga tika demagoģiski norādīts, pirmkārt, ka šīs
valsts piemaksas esot pārāk lielas, tiekot iekrātas
milzu sumas, par kurām pērkot lielus namus, un otr-
kārt ka saimniecība esot nepareizi nostādīta, ka tur
esot pārāk zemas algas. Ja Reinharda kungs, kurš
ari pats strādā slimo kasēs, būtu tuvāk painteresē-
jies, tad viņš tiešām redzētu, ka tur apstākļi ir vēl
diezgan ļauni un daudz kas būtu darāms telpu ziņa
un citādi. Uzstāties kā ārstam, lai tiktu — ja ne ga-
līgi, tad ļoti^lielos apmēros — samazināta piemaksa
slimo kasēm, man šķiet, ir ārkārtīgi nepareizi. Ja
Reinharda kungs skatās tā, ka strādniekam tāpēc
jāmaksājot valsts procents pēc apdrošināšanas liku-
ma, ka viņš strādājot, ja Reinharda kungs domā, ka
valsts nav ieinteresēta, lai strādnieks slimības ga-
dījumā varētu tikt izārstēts un atkal atgriezties pie
darba, tad Reinhards ļoti maldās. Reinharda kungs
skatās uz strādnieku kā uz tādu objektu, kurš, ja
viņš ir nolietots, ir jāmet pāri par bortu un jāņem
nākošais nolietotā vietā. Neviena valsts tā nevar
skatīties uz saviem pilsoņiem, kā šinī gadījumā ska-
tās Reinharda kungs, kurš strādnieku uzskata kā
kādu mazvērtīgu instrumentu, kuru mierīgi var no-
mest pie malas. Katras valsts interesēs ir labāki
nostādīt strādnieku stāvokli, lai strādnieki_ tiktu ār-
stēti, lai tie drīzāk varētu atgriezties darba un strā-
dāt ražīgu darbu. Tas ir katras valsts uzdevums un
pienākums, kura grib rīkoties ar saprātu un ne ar
šādu Reinharda izteikto īsredzību un cilvēku izskau-
šanu. Nosodāma ir tā politika, ar kuru šeit uzstā-
jās Dr. Reinharda kungs, kuram, kā ārstam, ir vis-
necienīgāki tā uzstāties un salīdzināt strādnieku ar
vienkāršu darba rīku, kuru nolietojotjāmet projām.
Tikai uz to iziet Reinharda kunga pārlabojums, lai
šie strādnieki tiktu nostādīti sliktākā stāvoklī. Tā-
lab man ir kategoriski jāizsakās pret šo pārlabo-
jumu, kurš ir iesniegts no Reinharda kunga. Viņš
ir galīgi noraidāms, jo ja pie mūsu patreizējiem ap-
stākļiem, kur vēl slimo kases ir tapšanas stadija, visu
šīs ārstniecības un ārstu palīdzību tā galīgi sašau-
rinātu, tas neļautu izveidot šo strādnieku ārstēša-

34
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nu un šīs ārstniecības nostādīšanu tādā veidā, lai
strādnieks atkal pēc iespējas drīz varētu atgriezties
pie darba un būtu darba spējīgs. Tālab šisReinharda
kunga pārlabojums ir noraidāms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Priekš-

\ likums, kuru iesniedzis Reinharda kungs un kuru
Srviņš te motivēja no šī augstā katedra un tie motivi,

kādus viņš izteica šoreiz, tie nav sveši. Man jāsaka,
ka vienmēr, kad es dzirdu tos motivus vai tamlī-
dzīgus priekšlikumus, es pūlos saprast, ar ko mums
šinī gadījumā ir darīšana, vai ar ļaunprātīgu vēlē-
šanos nesaprast lietas apstākļus, faktisko stāvokli,
vai ar patiesu stāvokļa nesaprašanu. Pārejas for-
mula tādā veidā, kā viņa iesniegta no Reinharda
kunga,_ jau tadeļ vien nav pieņemama, ka viņa no
formālas puses runā pretim pastāvošiem nosacīju-
miem, pastāvošam likumam. Ja pārejas formulā
butu runa.par to, ka uzdod valdībai revidēt likumu,
tad vismaz no formālās puses pārejas formula būtu
pareiza. Bet tā kā pārejas formulā nav runa par
to, lai. valdība revidētu likumu, bet tikai izteikta vē-
lēšanās, lai valsts piemaksa ... (G. Reinhards no
vietas: „Tas tur ir iekšā!") Jūsu motivos es ne-
dzirdēju to ... un lai tās pašas sumas būtu paredzē-
tas katrreiz budžeta kārtībā un noteikti fiksētas, tad
tas nav iespējams bez formālas likuma revidēšanas.
Bet ja ari formālie argumenti atkristu, tad rodas citi
jautājumi, pēc būtības. Te galvenā kārtā ir no svara
Reinharda kunga argumenti. Šie argumenti ir dī-
vaini. Viņš_ motivē sekošo. No valdības prasot, tā-
pat no uzņēmējiem, lai viņi maksā veseliem strād-
niekiem par to, ka viņi strādā. Vai to var apgalvot
cilvēks, kas pazīst mūsu apdrošināšanas likumu. Es
domāju gan ka ne, jo valsts piemaksas tādos pašos
apmēros, ka to izdara uzņēmēji un strādnieki no sa-
vas puses, ir domātas ne veseliem strādniekiem, ne
tiem, kas strādā, bettās sastāda fondu tam gadīju-
mam, ja kāds no strādājošiem apdrošinātiem strād-
niekiem saslimst. Šīs iemaksas ir nevis priekš
strādājošiem, bet slimiem strādniekiem, priekš kura
katra strādnieka, kurš nākotnē var saslimt. Šī ap-
drošināšana, kurā piedalās kā valdība, tā ari uzņē-
mēji un strādnieki, ir ar nolūku paredzēta pie fonda
sastādīšanas taisni tiem gadījumiem, kad būs vaja-
dzīgs segt izdevumus slimu strādnieku ārstēšanai.
Tāpēc ir nepareizi apgalvot, ka šīs sumas būtu do-
mātas veselu strādājošu strādnieku atbalstīšanai.
Tālāk Reinharda kungs saka, ka bez valsts piemak-
sām varot iztikt, ka ne tikai viņš vien tā domājot,
bet esot pārliecināts, ka tā domājot ari viena daļa
no apdrošināšanas darbiniekiem. Man ir tiesība
domāt šinī gadījumā, ka Reinharda kungs stāv tālāk
no šiem darbiniekiem nekā es. Tāpēc es ari uzņe-
mos apgalvot, ka starp apdrošināšanas darbinie-
kiem, pie kādiem politiskiem uzskatiem, pie kādiem
sabiedriskiem virzieniem viņi ari nepiederētu — ūn
jāsaka, tie virzieni ir ļoti dažādi un ir_ elementi, kas
ļoti tuvu stāv Reinharda kungam — Jūs neatradīsiet
varbūt nevienu, kas šinī gadījumā aizstāvētu Jūsu
poziciju. Var viņu uzskati daudzos citos gadījumos
skaldīties. Tā tas ir attiecībā uz slimo kasu organi-
zācijas iekšējiem jautājumiem. Tur pastāv dziļas
domu starpības, bet šos jautājumus izcīna savā
starpā un nokārto paši slimo kasu darbinieki. Tur-
pretim, attiecībā uz valsts piemaksām slimo kasēm
domstarpības slimo kasu darbinieku starpā, viņu
dažādo grupu starpā nepastāv. Es nezinu nevienas
slimo kases, cik tālu tām ir nācies spriest par šo
jautājumu — kaut ari tās būtu cauri un cauri pilso-
niskas kases — nav neviena darbinieka, kas vis-
maz atklāti pateiktu, ka viņš aizstāv to viedokli, ka

valsts piemaksas slimo kasēm vajaga atņemt. Rein-
harda kungs _ saka, ka valsts piemaksas esot tik lie-
las, ka sakrājoties, lieli kapitāli un slimo kases sākot
izlietot šos kapitālus nelietderīgi, māju uzpirkšanai
u. t. t. Ari tas tanav. Šiekapitāli nav tik lieli, ka
slimo kases nezinātu, ko ar tiem iesākt. Ja ir tādi
gadījumi, kur slimo kases ieguvušas īpašumus, tad
tādi gadījumiirļoti reti, tas ir nācis priekšā tikai ar
vienu no lielākām kasēm, no kuras varēja cerēt, ka
viņai ir lielāki kapitāli, ka viņas rīcībā paliks lielākas
rezerves un tādā kārtā varēs iegūt nekustamu īpa-
šumu. Protestēt pret to'mums nav nekāda iemesla.
Tas_pašas slimo kases izmaksā priekš telpu īres daudz
lielākas sumas, nekā viņas ieguldītu nekustamā īpa-
šuma iegūšanai. Bez tam tas ir tikai izņēmums, lie-
lāka daļa no kasēm, sevišķi provinces kasēs, tāpat
ari liela daļa no Rīgas kasēm, nav tādu svabadu ka-
pitālu, lai viņus ieguldītu nekustamos īpašumos. Ja
šie kapitāli dažbrīd uzkrājas, tad atkal nāk gadījumi,
kur šie rezerves kapiteli ir jāizdod. Tā, piemēram,
bieži uznāk epidēmijas, plaša slimošana, tādi gadīju-
mi nak priekša katru gadu, tā kā kapitāls atkal ir
jāizdod. Tapec galu gala mēs nevaram rēķināties
ar pārak lielam atlikuma sumam, es varu teikt, drī-
zāk varam rēķināties ar iztrūkumu. Tāpēc pēc bū-
tibas teikt, ka šīs sumas nav vajadzīgas, ir nevietā,
jo slimo kases bez viņām iztikt nevar, vismaz pa-
gaidām slimo kases bez valsts piemaksām nevar iz-
tikt. Ja šodien augstais nams atrastu par iespējamu
laupīt šīs piemaksas slimo kasēm, tad ar to tiktu
dots nāvīgs sitiens tam vienīgam, visplašākam ap-
drošināšanas likumam, kāds patlaban Latvijā pa-
stāv. Tas ir vienīgais apdrošināšanas likums, ap-
drošināšanasakropļošanas gadījumos ir nepilnīga un
šaura un mušu laiku prasībām ļoti mazā mērā at-
bilst. Ja mes tagad vienīgo apdrošināšanas likumu
gribam padarīt par dzīves nespējīgu, tad tas nozī-
mētu, ka pie Latvijas apstākļiem tiek laupītas vis-
elementārākās tiesības, kādas jau ilgus gadus pirms
revolūcijas laikiem ir pastāvējušas citās valstīs. Ja
šis institūts nav ievests _visur, ja valdība visur ne-
dod piemaksas slimo kasēm, tad tas ir tikai laika jau-
tājums, jo vispārējā tendence tomēr ir tāda, lai
valsts piedalītos ar_ saviem līdzekļiem strādnieku ap-
drošināšanas fondā nelaimes gadījumos. Man lie-
kas, ka mums nav nekāds iemesls iet atpakaļ, bet
vismaz uzturēt šo stāvokli strādnieku apdrošināša-
nas laukā tādu, kāds patlaban ir. Es domāju, ka
Reinharda kungs neatradīs nevienā no saviem
priekšlikumiem ne mazāko atbalstu ne pie vienas
grupas un šai ziņā viņa priekšlikums paliks tikai sau-
cēja balss tuksnesī. Mēs nevaram saprast citādi, ka
tie priekšlikumi iziet uz to, lai attiecīgi sagrozītu līdz
šim pastāvošo apdrošināšanas likumu. Šai ziņā šā-
dai rīcībai var piedot politisku nozīmi un ne tik daudz
lietderības nozīmi. Pēc būtības no politiskā viedokļa
tā ir tikai zināma izrēķināšanās. Mēs domājam, ka
augstā nama vairākums un valdības koalicijā šinī ga-
dījumā nepielaidīs,ka tāda pārejas formula tiktu pie-
ņemta, kaut ari ar tiem pārlabojumiem, kādus ir ie-
sniedzis Reinharda kungs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhar-
dam. ;

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):^'
Augstais nams! Veckalna kungs un tāpat pa daļai-*
Dukina kungs nepareizi attēloja manis pievestos
motivus. Veckalna kungs grib uztiept man, ka es
strādniekus uzskatot par nedzīviem instrumentiem.
Tā tas nekad nav bijis, es to neesmu teicis, tas ir
paša Veckalna kunga izperinājums un izdomājums!
Tāpat Dukura kungs un Veckalna kungs grib uztiept
man ļaunprātību. Te no ļaunprātības nevar būt ne
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runa. Es taisni pievedu tadeļ to, ka no fiskala re-
dzes stāvokļa to jautājumu apskatīju un es redzu,
ka valstij ir neizdevīgi tada kārta atbaltsīt slimo ka-
ses kā līdz šim. Ja Dukura kungs doma, ka visi tie,
kas šīm slimo kasēm stāv tuvu vai tuvāki, ka tie ne-
maz neredz, ka var ar daudz mazākiem līdzekļiem
strādāt, tad es varu jums pateikt, ka man kāda ļoti
autoritatīva persona šinī lieta ir izsacījusies, ka tas
ir iespējams un ka kases varētu strādāt tikpat labi ar
daudz mazākiem līdzekļiem (starpsaucieni). Sapro-
tams, var ari ar lielākiem, var ne tikai ar 2%, bet ar
4,6 var strādāt vēl labāk. Līdzekļu nekad varbūt
nebūs par daudz un nekad nebūs iespējams pildīt vi-
sus prasījumus. Ja tā doma, ka jus to lietu stādāties
priekšā, tad mēs varam iet arvienu talak ad infini-
tum. Jūs nekad nevariet ta ierobežot. Es apgalvo-
ju, ka pie mūsu apstākļiem varētu iztikt ar mazākam
sumām, jo mēs nevaram slimo kasēm atvēlēt lielus
procentus, mums jāievēro tas mūsu mantas stāvoklis,
kāds ir mūsu valstī. Ari jūs nevariet citādi skatīties.
Mēs sakām, ka vajaga šķirot šos jēdzienus, jus sa-
kiet, ka tas nav iespējams. (Saucieni pa kreisi: «Ve-
selība augstāka par citu ko!"). _ Es domāju, ka at-
vēlēt vairāk līdzekļus slimo kasēm nevajaga, ka tas
Latvijai nenāks par labu; jus domājiet turpretim, ka
tas nāks par labu — mēs — ka par sliktu. Bet tā-
pēc tur ļaunprātīburedzēt var tikai tas, kas to meklē
un kas to izdomā. Mēs šajos jautājumos ļoti bieži
domās šķiramies ne tāpēc, ka ļaunprātīgi uz to ska-
tāmies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Būmeiste-
ram.

A K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man liekas,
ka ja Reinharda kungs vienā Saeimas_ sēde uzstājas
par to, ka slimo kases ārstēšanas ziņa ir nostādītas
ļoti sliktā stāvoklī un ka to vajaga uzlabot un otra
sēdē viņš nāk un grib slimo kasēm atņemt līdzekļus,
tad man liekas, ka Reinharda izturēšanos nevar ci-
tādi nosaukt, kā tikai vai nu par ļaunprātīgu izturē-
šanos, vai.ari par apstākļu nepazīšanu. Ja mes neru-
nāsim no zila gaisa, bet apskatīsim tos statistiskos
datus, kādi mums ir pieietam! un analizēsim visus
tos līdzekļus, kas nāk slimo kasu rīcība, ka viņi tiek
izlietoti, tad mēsredzam, ka nerunājot par pabalstiem,
kuri netiek nevienā slimo kase izsniegti pilnas algas
apmēros, bet tiek izsniegti 2/3 līdz 9/ 10 daļu apmēros
un ka šiem pabalstiem tiek izdotas samēra mazas
sumas, bet lielākās sumas tiek izdotas p_ašu_ slimo
kases dalībnieku un viņu ģimenes locekļu ārstēšanai,
pie kam šī ārstēšana sniedzas līdz 40%. Ja jus gribiet
to atņemt un jūsu nodoms iziet uz to, atņemt šīsvalsts
piemaksas, šo trešo daļu vai 33%, tad ceļas jautā-
jums, kā varēs arstet, kur slimo kases ņems lī-
dzekļus slimo kasu dalībnieku un viņu ģimenes lo-
cekļu ārstēšanai, jo pabalstus nevarēs zemākus iz-
sniegt, kā tie ir paredzēti likuma, nevarēs pusalgas
izmaksāt vai ari vēl mazāk. Bet rnusu prakse rada
un ari jūs žēlojaties, ka slimo kases ārstēšana vēl
samērā ir slikti nostādīta. Bet ja ta, tad no šī vie-
dokļa izejot, jums vajadzēja nākt ar priekšlikumu un
šīs sumas slimo kasēm vel paaugstināt. Mūsu prak-
se līdz šim rāda, ja mēs ari ņemam valsts piemaksas
un rēķinām, cik iznāk uz katru slimo kases dalībnie-
ku un kur viņas tiek izlietotas, tad redzam, ka kases
dalībnieku piemaksas un darbu devēju piemaksas
tiek izlietotas galvenam kārtam pabalstiem un pa
daļai pašu dalībnieku ārstēšanai, bet valsts piemak-
sas ir vajadzīgas un tiek izlietotas ģimenes locekļu
ārstēšanai. Ja mes apskatāmies, cik_ daudz ir to ģi-
meņu, kuras tiek ārstētas slimo kases, tad redzam,
ka to skaits tagad sniedzas pāri par 200.000, tas ir,
viena piektā daļa no visiem darba spējīgiem Latvi-
jasiedzīvotājiem. Ja ņemam vēra tos apstākļus, kā-

dos līdz šim darba tauta atradās, ja ņemam vēra
tos grūtos gadus, kādos darba tautai nacas dzīvot,
tad šis ārstēšanās procents nav liels. Šinī nolūka
vajadzētu piešķirt vēl lielāku sumu. Slimo
kasēm bez ārstēšanas ir vēl citi pienākumi. Ja
Reinharda kungs uzstājās slimo_ kasu savienības
kongresā par to, ka ārstu stāvoklis ļoti slikts
un pacēla jautājumu par ārstu labāku atalgošanu,
ja šo stāvokli ņemtu vērā, no kurienes tad
slimo kases lai ņem līdzekļus ārstēšanai. Reinharda
kunga priekšlikums — strīpot šo procentuālo daļu
un ievest budžetā katru gadu zināmu sumu, tas iziet
uz to, tai padarītu šo piemaksu niecīgu jeb novestu
pie nekā. Te jau Dukura kungs aizrādīja, ka ierosi-
nājums runā pretim pastāvošam likumam. Es te
gribu aizrādīt zemnieku savienībai un Alberinga kun-
gam, un atgādināt viņam vārdus, kurus viņš teica,
apspriežot lauksaimniecības būvniecības likumu, kur
viņš uzstājās par to, ka nedrīkst grozīt Satversmes
Sapulcē pieņemto likumu. Man liekas, ka ari šeit
zemnieku savienībai un Alberinga kungam vajadzētu
atminēties šos vārdus un balsot pret Reinharda
priekšlikumu, kurš iziet uz Satversmes Sapulce pie-
ņemtā likuma grozīšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Reinharda priekšlikums, kurš ie-
vietots zem Nr. 17, ir papildināms ar iesniegumu, ko
Reinhards tagad prezidijam iesniedzis un kurš skan:

„Iesniedzu sekošu papildinājumu pie mana priekšlikuma
(pēc saraksta Nr. 17), proti, tekstu iesākt sekošļ: „Uzdot val-
dībai pārstrādāt likumu par strādnieku nodrošināšanu slimības
gadījumos tai ziņā,ka valsts tiktu atsvabināta no obligatoriskam
piemaksām procentuāla veida, bet tiktu parasta budžeta kartība
noteikta suma fiksēta katrā pamata budžeta"."

Lūdzu referentu izteikties par šo Reinharda
priekšlikumu.

Referents V. Bastjānis: Budžeta, komisija ir iz-
teikusies pret Reinharda kunga priekšlikumu. Moti-
vi bija tie, ka tādā veidā, kā šis priekšlikums bija ie-
sniegtsa jaunoformālās puses viņš nebija pieņemams:
ar vienkāršu lēmumu grib atcelt veselu rindu likumu,
kas jauir pieņemti Saeimas un Satversmes Sapulces
laikā. Ari tas papildinājums, ko iesniedzis Reinhar-
da kungs, ir no budžeta komisijas noraidīts, jo bu-
džeta komisija atzina, ka tā procentuāla kartība, kas
līdz šim pastāv, paturama ari uz priekšu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Reinharda iesniegtā pārejas formula Nr. 17 no ie-
sniedzēja pārlabota veida, kura skan ta.:

„Uzdot valdībai pārstrādāt likumu par strādnieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos tai_ ziņa, ka valsjs tiktu atsvabi-
nāta no obligatoriskam piemaksām procentuāla veida. bet tiktu
parastā budžeta kārtībā noteikta suma fiksēta katra pamata
budžetā."

Komisijas referents izsakās pret Reinharda
priekšlikumu. Es lūdzu pacelties tos,kas ir par Rein-
harda priekšlikumu. Par Reinharda priekšlikumu
nodotas tikai 25 balsis; nepietiekošs skaits. Priekš-
likums atkrīt. Es lūdzu nolasīt 18. pārejas formulu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai, sākot ar 1. oktobri tekoša budžeta gada »?*

likvidēt kara ministrijas galveno stabu un viņam padotas daļas
turpmāk padot armijas komandierim." Br. Kalniņš.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu referen-
tu izteikties.

Referenta V. Bastjānis: Man budžeta komisijas
vārdā ir jāizsakās pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Budžeta komisija
ir pret 18. pārejas formulu. Ludzu pacelties tos, kas
ir par to. Tagad es lūdzu pacelties, kas ir pret 18.
pārejas formulu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iz-
nākums: par 18. pārejas formulas pieņemšanu nodo-
tas 27 balsis, pret — 37, atturējies nav neviens. At-
raidīta. 19. pārejas formula.

34*
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Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai pie līgumu a_tjaunošanas_ ar kuģu u. c.

m sabiedrībām par emigrantu pārvadāšanu
^
— gadat par to, lai

samazinātu uztura un citus izdevumus trūcīgiem emigrantiem."
M. Dubins.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija iz-
teikusies par Dubina priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija ir par
19. formulu. Ludzu pacelties, kas ir pret. Nav. Kas
atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Pie 20. pār-
ejas formulas Bočagovs un Nuroks iesnieguši pazi-
ņojumu,ka viņi savu 20. priekšlikumu noņem. Ta tad
pārejas formula Nr. 20. atkrīt. 21. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai pārstrādāt 1923. gada 22. marta noteikumus

Nr. 225 „Par dienesta apģērbiem dzelzceļu darbiniekiem" tada
veidā, lai attiecīgaskategorijas satiksmes ministrijas darbinieki
saņemtu formas apģērbus bez maksas." P. Zeibolts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Sakarā ar to, ka pie sa-
tiksmes ministrijas budžeta ir noraidīta suma, kura
izgāja uz to, lai dotu iespēju bezmaksas apģērbus iz-
sniegt darbiniekiem, budžeta komisija šo pārejas for-
mulu noraidīi'"-'

PriekšsēdeutjsFr. Vesmanis: Komisijā 21. for-
mula noraidīta. Lūdzu pacelties, kas ir par to. Ta-
gad lūdzu pacelties, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties, kas atturas. Balsošanas iznākums: par Zei-
bolta formulu nodotas 34 balsis, pret — 22, atturas 10.
Pieņemts. 22. formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps: ?..Ārkārtējo izdevumu XI. dalā tek. num. 396. 1. vietā § 3.
nolemtos 15.0.fta latu nenodot dzelzceļnieku biedrības, bet sa-
tiksmes ministrijas rīcībā priekš satiksmes ministrijas kalpotāju
un strādnieku sanitārās ārstēšanas." P. Zeibolts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!

Dzelzceļnieku darbs un dienests ir viens no tiem die-
c\ nestiem, . kurš visvairāk apdraud cilvēku veselību.

Dzelzceļnieki, it sevišķi kustības kalpotāji, ka mašī-
nisti, mašinistupalīgi, konduktori, strādā pie visādam
gaisa pārmaiņām, strādā pie dažādam temperatūras
maiņām, strādā caurvējā._ It sevišķi lokomotivu bri-
gādēm kā kurinātājiem, tā mašīnistu palīgiem darba
laiks vilcienam kustoties jāpavadapie karstas krāsns
un vilcienam apstājoties, skatoties vai lietus, vai
sniegs, vai vasaras saule, vai ziemas sals, slapjiem
sasvīdušiem jāapkopj vilciens, jāapskata vilciena lo-
komotīve. Tādēļ ari dzelzceļnieku lielāka daļa, ne-
piedzīvojusi pat pusmūžu, ir jau saslimusi ar kaulu
slimībām. Dzelzceļniekiem ir visvairāk vajadzīga
sanatorijas ārstēšana. Ja šos 15.000 latu nodos dzelz-
ceļnieku biedrībai, vai tad būs līdzēts dzelzceļnie-
kiem? Man jāsaka, ka ne. Kaut gan dzelzceļnieku
biedrība uztur sanatorijas, šīs sanatorijas tomēr pa
lielākai daļai ir priekš dzelzceļnieku bērniem. Ta
tad, ja kāds labums būs, tad tas bus vienas dzelzceļ-
nieku daļas bērniem, bet dzelzceļnieki paši no šiem
15.000 latu nekādu labumu nebaudīs. Ja šie 15.000
latu paliktu satiksmes ministrijas rīcība, tad dzelz-
ceļniekiem būtu cerība saņemt kaut kādus pabalstus
savai ārstēšanai. Ļoti liels vairums no saslimušiem
dzelzceļniekiem ir griezušies pie dzelzceļu virsval-
des ar lūgumu, pabalstīt viņu veselību. Slimo kases
dzelzceļu kalpotāji, mašinisti, _ kurinātāji, mašī-
nistu palīgi, un konduktori_ nesastāv. Slimo kases ir
tikai dzelzceļu dienas strādnieki, tapec slimo kases
šinī gadījumā dzelzceļniekiem neko nevar līdzēt.
Taisnība, ka ārstēšanu dod dzelzceļu virsvalde, bet
sanatorijas ārstēšanu dzelzceļu virsvalde nedod. Ja

ir gadījumi, tad tomēr pret atlīdzību, kaut ari pazemi-
nātu, tomēr dzelzceļnieki nevar pienācīgi izmantot
un nevar baudīt sanatorijas ārstēšanu aiz zemam al-
gām. Ja šī suma tiktu atstāta satiksmes ministrijas
rīcībā, tad dzelzceļu virsvaldei bus iespējams tanī
gadījumā, kad saslimušie dzelzceļnieki griezīsies_ p_e
viņas pēc atbalsta, sniegt zināmu palīdzību. Tapec
es lūdzu augsto namu šos 15.000 latu atstatsatiksmes
ministrijas rīcībā, lai būtu iespējamspalīdzet saslimu-
šiem dzelzceļniekiem. Bez tam pārejas formula ir
ieviesusies drukas kļūda. Priekšpēdēja vārda vieta
„sanitarās" jāstāv _,sanatoras". Tapec es lieku
priekšā izlabot 22. pārejas formula ieviesušos kļūdu,
priekšpēdējā vārda „sanitaras" vieta vardu „sanato-
rās". Lūdzu pārlabojumu nobalsot vispirms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vardu
neviens nevēlas. Ir iesniegti divi pārlabojumi pie 22.
pārejas formulas, Bastjāņa un Zeibolta. Viņi ir lī-
dzīgi:

priekšpēdējos vārdus „sanitarās ārstēšanas" strīpot un ts
vietā likt „sanatorās ārstēšanas".

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijā šis

priekšlikums balsu vairākumu nedabūja un tāpēc bu-
džeta komisijas vārdā man ir jāizsakās pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
22. pārejas formula iesniedzēju izlabota veida. Ko
misijā tā noraidīta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
22. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 22. pārejas formulas pieņem-
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no bal-
sošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par 22. pāre-
jasformulas pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret to—
31 balss, atturējies nav neviens. 22. pārejas formula
pieņemta. 23. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izbeigt atsevišķu satiksmes ministrijas '

darbinieku grupu un organizāciju pabalstīšanu ar valsts., lī- <J
d_zekliem." P. Zeibolts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Šis priekšlikums_ bu-
džeta komisijā balsu vairākumu nav dabūjis un tapec
es nevaru izteikties par viņu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret 23. pārejas formulu. Ludzu pacelties tos, kas ir
par 23. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 23. pārejas formulu. Nav. Kas atturas
pie 23. pārejas formulas? Nav. Balsošanas iznā-
kums : par 23. pārejas formulas pjeņemšanu nodotas
37 balsis, pret nav neviens, atturējušies 30. Pārejas
formula pieņemta. 24. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Budžeta komisijas atvēlēto sumu sēklu barības iepirkša-

nai atstāt zemes bankas brīva rīcība aizdevumu izsniegšanai
lauksaimniekiem." J. Celms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija iz-
teikusies pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija izsacī-
jusies pret pārejas formulu. Es lūdzu pacelties tos,
kas ir par 24. pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir par Celma priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties, kas atturas. Balsošanas iznākums: par 24.
pārejas formulu nodotas 29 balsis, pret to — 21, attu-
ras 9. Atraidīts. 25. pārejas formula.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumpro-

^jektu par zemes uzpirkšanu caur zemes banku bezzemnieku
un sīkzemnieku vajadzībām." J. Celms.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.
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Referents V. Bastjānis: Šis priekšlikums bu-
džeta komisijā pieņemts vienbalsīgi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsa-
kās par priekšlikumu. Lūdzu pacelties, kas ir. pret
25. pārejas formulu. Nav. Kas atturas? Nav. 25.
pārejas formula pieņemta vienbalsīgi. Līdz ar to
izbeigtas visas pārejas formulas pie budžeta.

Mēs pārejam uz nākamo dienas kārtības pun-
ktu — likuma par Durbes pilsētas ad-
ministratīvo robežu paplašināšanu
3. lasījumu. Referents Sanders. Pie likuma 3. lasī-
juma nekādi pārlabojumi vai papildinājumi nav ie-
sniegti. Vārds redakcijas komisijas referentam
Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Redakcijas komisija
skatīja cauri likumu par Durbes pilsētas administra-
tīvo robežu paplašināšanu un liek priekšā pieņemt
sekošus pārlabojumus. 1. pantā skaitot no panta
beigām 6. rindā starp vārdiem „un ejot" likt „koma-
tu", 5. rindā starp vārdiem „ceļam pagriežas"_ likt
„komatu". 4. rindā aiz „un" likt „komatu", otrā rin-
dā aiz vārdiņa „tad" likt „komatu". Vairāk pārla-
bojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas pārlabojumi. Lūdzu pacelties,
kas ir pret tiem. Nav. Kas atturas? Nav. Redak-
cijas komisijas pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi. No-
balsošanā nāk likums par Durbes pilsētas administra-
tīvo robežu paplašināšanu visā visuma 3. lasījuma.
Lūdzu pacelties, kas ir pret likuma pieņemšanu.Nav.
Kas atturas? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.

Dienas kārtībā valsts budžeta likuma
3. lasījums. Referents Bastjānis. Ludzu nolasīt pār-
labojumu pie 19. panta.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„19. pantu papildināt ar sekošo:

L.Apspriežot budžetu ministru kabinetā, pēdējais bez fi-
nansu ministra piekrišanas, nevar izdarīt grozījumus budžeta,
kas palielinātu ieņēmumu vai izdevumu kopsumā."

R. Kalnings.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisija iztei-
kusies pret Ringolda Kalninga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret Ringolda Kalninga pārlabojumu pie 19. panta.
Nobalsošanā nāk Ringolda Kalninga pārlabojums pie
19. panta — 19. pantu papildināt ar nolasīto tekstu.
Lūdzu pacelties, kas ir par Ringolda Kalninga priekš-
likumu. Par priekšlikumu nodotas tikai 7 balsis, ne-
pietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Es lieku uz
balsošanu 19. pantu 2.1asījuma pieņemta redakcija.
Lūdzu pacelties, kas butu pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemts. Lūdzu nolasīt 23., jaunu pantu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Budžeta paredzēto ieņēmumu vai izdevumu atsevišķo

posteņu paaugstinājumiem, ja šie paaugstinājumi izsauc ie-
sniegtā budžeta ieņēmumu vai izdevumu kopsumas palielinā-
šanu, vajadzīga finansu ministra piekrišana."

R. Kalnings.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Varau'" neviens

nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Bastjānis: Ringolda Kalninga

Iiriekšlikums komisijā noraidīts.
, Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšlikums ko-

misijā noraidīts. Lieku to uz balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par Ringolda Kalninga priekšliku-
mu — ievest 23. jaunupantu. Par priekšlikumunav
nodota neviena balss. Priekšlikums atkrīt. Ludzu
nolasīt 23. pantu. ,

Sekretāra bļedrs Fr. Kemps:
„Nav samazināmas budžeta uzņemtas izdevuma sumas,

kas paredzētas valsts parādu kārtējai deldēšanai un procentu
nomaksai," R. Kalnings,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Priekšlikums budžeta
komisijā noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Ringolda Kalninga priekšlikums — ievest jaunu 23.
pantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Nav. Priekšlikums atkrīt. Lūdzu nolasīt priekšliku-
mus pie 24. panta.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Pantu izteikt sekosi:
„Iesniedzot likumprojektus vai priekšlikumus, kuru pie-

ņemšana izsauc jaunus izdevumus vai ieņēmumu samazinā-
šanu laikmetā, par kuru jau pieņemts un stājies spēkā budžets,
iesniedzējam jāuzrāda jauni reāli avoti, no kuriem segt jaunos
izdevumus vai ieņēmumu samazināšanos. Visi šādi likumpro-
jekti un priekšlikumi, pirms to apspriešanas Saeimas kopsēdē,
nododami budžeta komisijas un finansu ministra atsauksmei.
Atsauksmes jādod 14 dienu laikā. Ja finansu ministrs likumpro-
jekta vai priekšlikuma paredzētiem izdevumiem nepiekrīt, tad
attiecīgais likumprojekts vai priekšlikums atkrīt un Saeimas
tekošā sesijā nav apspriežams." R. Kalnings.

„Panta otrā rindiņā strīpot vārdus „par kuru" un to vietā
likt vārdu „kuram" un trešā rindiņā strīpot vārdu „pieņemts"
un tā vietā likt vārdu „apstiprināts"." J. Purgals.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai vēlētos kāds i
vārdu pie priekšlikumiem,kas iesniegti pie 24. panta.
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties
par iesniegtiem priekšlikumiem.

Referents V. Bastjānis: Ringolda Kalninga
priekšlikums budžeta komisijā noraidīts, bet Purgala
priekšlikums pieņemts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Ringolda Kalninga priekšlikums— 24. pantu
izteikt viņa priekšā liktā redakcija. Ja to pieņemtu,
tad atkristu Purgala priekšlikums. Komisijas refe-
rents izsakās pret Ringolda Kalninga priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Ringolda Kalninga
priekšlikumu. Nav. Priekšlikums atkrīt. Nobalso-
šanā nāk Purgala priekšlikums pie 24. panta. Refe-
rents izsakās par Purgala priekšlikumu. Kas ir pret
to, lūdzu pacelties. Nav. Kas atturas? Nav. Pie-
ņemts vienbalsīgi. Nobalsošana nak 24_ pants pār-
labotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas butu pret pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemts vien-
balsīgi. Lūdzu nolasīt 24\ pantu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Ja iepriekšējā pantā minētie likumprojekti vai priekšli-

kumi izsauc jaunus izdevumus vai ieņēmumu samazināšanos
laikmetā, par kuru vēl nav stājies speķa budžets, tad tie tāpat
nododami budžeta komisijas un finansu ministra atsauksmei,
bet šinī gadījumā finansu ministra atsauksme Saeimai nav sai-
stoša." R. Kalnings.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Kalninga priekšlikums ievest 24. pantu. Ludzu re-
ferenta atsauksmi.

Referents V. Bastjānis: Budžeta komisijā
priekšlikums noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas ir par priekšlikumu. Nav. Priekšlikums at-
krīt. Redakcijas komisijas ziņojums nāks pie_ nobal-
sošanas par likumu visā visumā nākama sēde.

Nākamais dienas kārtības _ punkts — likums
par latviešu teksta pārgrozījumu li-
kumā par tirdzniecības-kuģniecības
līgumu starp Latviju un L_ielbritani-
ju. Referents Arveds Bergs. Es lūdzu sniegt re-
ferātu.

Referents Arv. Bergs: 1923. gada 22. jūnija
Londonā ir parakstīts tirdzniecības un kuģniecības
līgums starp Latviju un Liebritaniju. Starp citu šinī
līgumā ir 11. pants, kura saturs īsos vārdos ir tāds,
ka tirdzniecības un citas sabiedrības, kas ir reģistrē-
tas vienā no līgumu slēdzējam valstīm, t. i. vai nu
Latvijā vai Lielbritānijā, nereģistrejoties otra lī-
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gumslēdzējā valstī, bauda visas tiesības šim otra val-
stī. Ka pants tā saprotams, tas ir neapšaubāmi re-
dzams no angļu oriģināla un pec paša šī līguma angļu
teksts ir izšķirošais internacionāla ziņa. Bet tulko-
jot šo pantu latviešu valoda — šis tulkojums ir bijis
augstam namam priekša celts un ir ticis pieņemts

^
—

ir notikusi kļūda tanī ziņa, ka angļu vards_ „such _ ir
pārtulkots „otras" valsts teritorijas nozīme, ta ka ir
iznācis gluži pretējs tam, kas patiesība bija domāts.
Angļu teksts nosaka, ka nav jāreģistrējas, bet pec šī
nepareizā teksta iznāk, ka jāreģistrējas otrreiz otra
līguma slēdzējā valstī, ja grib baudīt paredzētas tie-
sības. Ka noteikums latviešu teksta ta nav

^
domāts,

par to ir vienojušās abas komisijas, kuras šo jautā-
jumuapsprieda, t. i. ārlietu komisija un publisko tie-
sību komisija, kuras konstatēja, ka kļuda_ gan ir noti-
kusi. Varētu domāt, ka tiesasun iestādes, kuram
šis līgums jāpielieto, varētu kļūdu izlabot, turoties
pie angļu teksta, tomēr, ka. jau teicu, latviešu teksts
ir apstiprināts Saeimā. Ta tad viņa it kā technisku
palīglīdzekli vien nevar uzskatīt. Viņš irmusu ap-
stiprinātā, ratificētā līguma daļa. Tapec mušu tiesām
un iestādēm ir saistošs nevis internacionāli izšķiro-
šais angļu teksts, bet latviskais teksts. Un ta tad
viņām jālieto latviski nepareizais tulkojums. To_,
protams, ievēroja valdība un Saeimai iesniedza, ka
viņa to nosauca, „lēmumu par kļūdas izlabošanu".
Publisko tiesību komisija lietu pārsprieda un atrada,
ka ar lēmumu likumu nevar grozīt, bet līdzīgi tam,
kā mēs esam domājuši kļūdas labodami preses liku-
mā, publisko tiesībukomisija atzina, ka_ jāizdod atse-
višķs likums par kļūdu izlabošanu. Tada veida tad
nu ir formulēts likumprojekts, kas atrodas jūsu
priekšā. Ārlietu komisija ir pārbaudījusi tekstu.un
atradusi, ka te ir neapšaubāma kļūda un ir sastādī-
jusi tulkojumu pareizā veida, kāds tagad likts priekša
augstā nama pieņemšanai. Abu komisiju vārda es
lieku priekšā augstam namam pieņemt likumprojektu
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
steidzamība. Lūdzu pacelties, kas butu pret steidza-
mību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība pie-

ņemta vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. Var-
du neviens nevēlas. Uz balsošanu nak pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pār-
eja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Ludzu
nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Likums par latviešu teksta pārgrozījumu likuma par

tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Lielbri-
tāniju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav i
Pieņemts. Ievads un teksts.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
1923 gada 24. jūlija ..Valdības Vēstneša" 157. numura

izsludinātā likumā par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp
Latviju un Lielbritāniju 11. panta latviešu tekstu izteikt sadi:
..Biedrībām un savienībām ar savu_ biedru aprobežotu atbildī-
bu kā ari citām tirdznieciskam, rūpnieciskam un finansielam
biedrībām un savienībām, kuras jau pastāv vai turpmāk nodi-
bināsies saskaņā ar kādas līgumslēdzējas valsts likumiem un ir
vai turpmāk tiks reģistrētas šai valstī, ir_ tiesības otra valsti
lietot savas tiesības un uzstāties tiesas ka prasītajām vai at-
bildētājām, ievērojot šīs otras valsts likumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
likuma teksts. Lūdzu pacelties, kas butu pret. Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Nobalso-
šanā nāk likums visā,visuma. Ludzu pacelties, kas
būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pieņemts vienbalsīgi.

Iesniegts priekšlikums:
„vēlā laika dēl liekam priekšā sēdi slēgt."

Zemgals, Rudevics, Arveds Kalniņš, V. Bast-
jānis, A. Dzenis, Celms, Peters Berģis, Du-
kurs, Lorencs, Meierovics.

Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas būtu pret priekšlikuma pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas butu par priekšlikuma
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Meierovica,
Zemgaļa u. c. priekšlikumu nodotas -53 balsis, pret to
nodotas 4 balsis, atturējies nav' neviens. Priekšli-
kums pieņemts. Nākamā _ sēde_ otrdien, 17. jūnija,
pīkst. 5 pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.05 vakara.)
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E. Birkhāns, referents 1072, 1075
V. Bastjānis, referents 1072
Kr. Bachmanis, referents 1154
J. Pauļuks, satiksmes ministrs . . . 1072, 1073
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1087, 1092, 1094
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1087, 1092, 1095

H. Sainis, referents 1155
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 1076, 1078,

1080, 1085, 1089, 1093
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) 1076,

1088, 1091, 1094
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais

centrs) 1077
A. Albērings (zemnieku savienība) . 1079, 1088
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) . 1080
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība) . . . 1081
Jez. Trasuns (Latgales darba partija). . 1081,

1084, 1086
Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija)

1086, 1091
7. Lēmums par valsts kontroles kolēģijas locekļu ap-

stiprināšanu (skata cauri slēgtā sēdē):
A. Petrevics, referents 1095

8. Dienas kārtības grozīšana:
Nikolajs Kalniņš (sociāldemokrāts) .... 1095
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) 1096
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks) . . 1096

9. Likums par ārvalstu preču kreditu izmantošanu (pie-
ņem steidzamības kārtībā):

P. Siecenieks, referents 1097
J. Māns, referents 1097
J. Vesmanis, referents 1098

10. Pārgrozījumi likumā_ par _pagastu pašvaldībām (pie-
ņem steidzamības kārtība):

P. Ulpe, referents 1099, 1104, 1106
K. Ulmanis, referents ........ 1100, 1104
T. Rudzīts (sociāldemokrāts mazinieks) . . . 1100
P. Siecenieks (zemnieku savienība). . . 1101, 1105
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība). 1101, 1105
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .... 1102, 1104
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savie-

nība) ... 1103
11. Likums par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru

zemēm (pieņem steidzamības kārtībā):
St. Jubulis, referents 1107, 1117, 1120
Kr. Bachmanis, referents . . 1108, 1115, 1117, 1119

P. Kotans (Latgales darba partija) 1112

V. Rubulis (Latgales zemnieku partija) . . . 1114
.1. Veržbickis (polu savienība) 1119

12. Likums par Latvijas pievienošanos pie 1921. gada 25.
oktobrī Zeņeva no Tautu _savienības starptautiskas
darba organizācijas galvenās konferences 3. sesijas

pieņemtiem konvenciju projektiem (pieņem steidza-
mības kārtībā):

G. Reinhards, referents 1120
Arv. Bergs, referents 1122
R. Dukurs, referents 1123
M. Rozentāls, referents 1124
Nik. Kalniņš, referents ; . 1125
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība). . 1125

13. Likums par pārgrozījumiem tiesu iekārtas likumu 226,
231. un 231. pantā (pieņem steidzamības kārtībā):

V. Holcmanis, referents 1133
Arv. Bergs, referents 1134
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 1136

14. Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos
(pieņem steidzamības kārtībā):

G. Reinhards, referents 1136—1138
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 1138

15. Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par ienā-
kuma nodokli (pieņem steidzamības kārtībā) :

J. Celms, referents 1143, 1147, 1148
K. Ulmanis, referents 1144, 1148
A. Albērings (zemnieku savienība) .... 1144
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) .... 1145, 1146
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība) . . 1145
G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība) . 1146

16. Pārgrozījumi rīkojumā par nodokli no nekustamiem
īpašumiem pilsētās un miestos (pieņem steidzamības
kārtībā):

J. Purgals, referents 1149, 1152, 1153
K. Būmeisters, referents 1149, 1152
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 1152, 1153

17. Kārtības ruļļa 48. panta kārtībā runā V. Firkss (vācu
baltiešu partija) 1156

18. V. sesijas slēgšana " 1158

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kartība: prezidija ziņojumi, redakcijas
komisijas ziņojumi, valsts budžeta likums, 3. lasī-
jums (redakcijas komisijas ziņojums un nobalsošana
par likuma pieņemšanu visumā); Ziemeļlatvijas
dzezlceļu sabiedrības statūti, 3. lasījums; likums par
valsts kreditiem lauksaimniecības būvniecībai, 3.
lasījums; lēmums par valsts kontroles kolēģijas lo-
cekļu apstiprināšanu; likums par ārvalstu preču kre-
ditu izmantošanu; pārgrozījumi likuma par pagastu
pašvaldību; likums par īpašuma tiesībām uz piešķir-
tām šņoru zemēm; likums par Latvijas pievienoša-
nos pie 1921.gada 25.oktobrī Žeņevā no Tautu savie-
nības starptautiskās darba organizācijas galvenās
konferences III. sesijaspieņemtiem konvenciju pro-
jektiem; likums par pārgrozījumiem tiesu_ iekārtas
likumu 226., 2311. un 231._ panta; papildinājums rī-
kojumā par zvērinātiem mērniekiem; likums par ze-
mes ceļiem; likums par Latvijas teritorijas iedalīša-
nu apriņķos; pārlabojumi un papildinājumi noteiku-
mos par ienākuma nodokli; pārgrozījumi rīkojuma
par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētas un
miestos.

Prezidijam iesniedzis lūgumu deputāts Cielēns
piešķirt viņam atvaļinājumu no 17. jūnija līdz 17. jū-
lijam inkl. braucienam uz Londonu. Prezidijs pie-
krīt atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums
piešķirts. Tāpat iesniedzis lūgumu deputāts Mei-
erovics piešķirt viņam atvaļinājumu braucienam uz
Londonu no 17. jūnija līdz 17. jūlijam. Prezidijs pie-
krīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinā-
jums skaitās par piešķirtu.

Prezidijam iesniedzis lūgumu ministru prezi-
dents dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Ar-
veda Berģa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekša no-
dot šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Iebildumu nav ? Nodots minētai komisijai. (A. Vec-
kalns no vietas: „lzdot bez komisijas!")
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Nākošais dienas kārtības punkts ir redakcijas
komisijas ziņojums. Vārds redakcijas komisijas re*
ferentam Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams!
Redakcijas komisija skatījusi cauri likumu par lat-
viešu teksta pārgrozījumu likuma par tirdzniecības
un kuģniecības līgumu starp Latviju un Lielbritāniju
un liek priekšā 11. pantā sekošus pārlabojumus:
priekšpēdējā rindā vārdā «prasītājas"strīpotgalotni
„s" un tās vietā likt galotni „m"; pedeja rinda vārda
«atbildētājas" strīpot _galotni „s" un likt tas vieta

, galotni .,m", tādā ziņa lasīt teļkumu: „un uzstāties
tiesās kā prasītājam vai atbildētājam". Vairāk pār-
labojumu nav šinī likumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekša liktie pārlabojumi pie
šī likuma. Lūdzu pacelties, kas ir pret to pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas komi-
sijas priekšā liktie pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts ir valsts
budžeta likums, 3. lasījums. Referents V.
Bastjānis. Pie šī likuma mums caurskatams redak-
cijas komisijas ziņojums. Ludzu redakcijas komisi-
jas referentu sniegt ziņojumu pie valsts budžeta li-
kuma.

Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Re-
dakcijas komisija skatījusi cauri valsts budžeta liku-
mu, liek priekšā sekošus pārlabojumus. 3. panta
vārdā «atkārtošanās" likt uz a garuma zīmi. _8._panta
panta beigās uz vārda «pamazinašanas" pedeja zilbē
uz a likt garuma zīmi. 10. panta starp vārdiem «pa-
redzējumiem" un «saskaņā" likt „,"._ 11. panta b
punktā vārdā «autonomo" strīpot pedejo „o" un likt
tā vietā „u"; c punktā strīpot vardu_„kas" un ta vie-
tā likt «kuri". 12. panta priekšpēdēja rinda vārdā
..uzrādāmi" strīoot galotni „i" un tas vieta likt ga-
lotni „as". Visās vietas šinī likuma «sumu" rakstīt
ar burtu „z". 14. panta d punkta beigasstrīpot „u_n"
un tā vietā likt „ ;". 16. panta 4. rinda starp vār-
diem «ministrim" un «tiesība" likt vārdiņu „ir".
Tanī pašā pantā 7. rindā starp vārdiem «ministrim"
un «tiesība" likt vārdiņu „_r". Tanī paša panta
priekšpēdējā rindā strīpot vārdus «finansu ministrs"
un likt to vietā «viņš". 17.panta starp vārdiem «sa-
rakstiem" un «grupētiem" likt „,". 18. panta b
punkta beigās strīpot „u_n" un likt „;". 21. panta 2.
rindā starp vārdiem «sakuma" un «ministru" likt

. „ ,". Tanī pašā pantā 2. rinda starp komatiem likt
«uz finansu ministra priekšlikumu". Tanī paša pan-
tā vārdu «papildbudžetu" rakstīt «papildu budžetu".
22. pantā starp vārdiem «līdzekļus" un „un" likt „,".
24. pantā starp vārdiem «priekšlikumi" un «pirms"
likt „,". Tāpat aiz vārda ,.kopsede" likt „ ,". 26.
pantā starp vārdiem «budžetu" un ,.līdz" likt „ ,".
Tāpat starp vārdiem „ta" un «finansu" likt „_,"._ 27_.
pantā pēc vārda «Saeima" likt „,". 30. panta vārda
« iepriekšējās" strīpot garo „a" un ta vieta likt „a"
bez garuma zīmes. 37. panta 1. punkta beigas strī-
pot „," un likt „;". Tanī paša panta 2. punkta bei-
gās strīpot „un" un likt „;". 42. panta pec vārda
«ministrs" likt „ ,". Tāpat pec vārda «kontrolieri"
likt „ ,". 44. panta 1. punkta beigas strīpot „un" un
tā vietā likt „;". Vairāk pārlabojumu šinī likuma
nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
redakcijas komisijas pārlabojumi

^
pie valsts budžeta

likuma. Lūdzu pacelties, kas butu pret to pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi pie-
ņemti vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk valsts budžeta
likums 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas attu-
ras? Nav. Likums pieņemts vienbalsīgi.

Caurskatāma pie šī likuma iesniegta pārejas for-
mula, kura skan:

«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un līdz š. g.
1. oktobrim iesniegt Saeimai likumu par rīcības kapitālu iz-
lietošanu."

Vārdu pie pārejas formulas neviens nevēlas.
Nobalsošanā nāk pārejas formula. Ludzu pacelties,
kas ir pret tās pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pārejas formula pieņemta vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts ir Ziemeļ-
latvijas dzelzceļu sabiedrības sta-
tu_t.i,.,,,3. lasījums. Referenti ir Birkhāns un Bast-
jānis. Lūdzu nolasīt pie 7. panta iesniegto pārla-
bojumu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„7. panta 2. nodalījumā starp vārdiem «atjaunošanai" un

«uzlabošanai" iespraust vārdu „un" un strīpot vārdus ,,un eks-
ploatacijas zaudējum'em". L Purgals.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie_ šī pārlabo-
juma vārdu neviens nevēlas ? Vārdu lūdz satiksmes y
ministrs Pauļuks. Vārds Pauļukam. . t

Satiksmes ministrs J. Pauļuks: Godātie depu-A1
tatu kungi! Attiecībā uz pārlabojumu, strīpot vār-
dus «un eksploatacijas zaudējumiem", jāsaka, ka tie
ir iesprausti no Saeimas komisijas. Valdības pro-
jektā šo vārdu nebija, nebija tamdēļ, ka valdība uz-
skatīja tos zaudējumus, kas cēlušies caur eksploa-
taciju par tādiem, kas nebūtu no koncesijas meklē-
tājiem paģērami, aiz sekošiem iemesliem. Latvijas
valdība 1919. gadā pārņēma šo dzelzceļu gabalu:
,/alka-Rūjiena-lgaunijas _rob _eža uz tādiem pašiem
pagaidu noteikumiem, kā pārņēma, visus dzelzceļus
tagadējā Latvijas teritorijā sava pārvaldīšana un rī-
cībā, nevienojoties ar ceļu īpašniekiem par noteiku-
miem, zem kādiem pārņem, nevienojoties ari par
tarifiem, kādus ievest, jonebija ceļu īpašnieku. Otr-
kārt Latvijas valdība, ievērodama toreizējos apstāk-
ļus un toreizējās valsts vajadzības, ieveda zemus
tarifus uz mūsu dzelzceļiem, jo izpostīta zeme citā-
dus tarifus ievest nevarēja. Tarifi, kādus ieveda uz
dzelzceļiem vispāri, tika ievesti ari uz šī dzelzceļa.
Pasažieru tarifi iesākās ar */s rubli Latvijas nauda,
vēlāk viņus paaugstināja uz 75 kapeikam_un_ šogad
uz rubli no kilometra III. klasē. Bet tie vel tālu ne-
sasniedz tos tarifus, kādus dzelzceļa biedrībai bij
tiesība ievest. Uz agrāko statūtu pamata biedrībai
bij tiesība III. klasē ņemt 2 zelta kapeikas, t_. i. 2, 5
Latvijas rubļa no viena kilometra. Ta tad mes esam
apzinīgi ieveduši zemāku tarifu, neka_ varbūt dzelz-
ceļu sabiedrība būtu prasījusi. Treškārt bija līgums
ar Igauniju starp Latvijas satiksmes ministriju un
Igaunijas satiksmes ministriju, ka izmantot tos dzelz-
ceļus, kuri iet no Valkas uz Vecgulbeni un no Val-
kas uz Pērnavu, jo abi šie dzelzceļi griež _Latvijas
un Igaunijas robežas. Lai nebūtu komplicēti norē-
ķini, jogrūti vest tādu kopsaimniecību, tad abas val-
dības resp. satiksmes ministrijas vienojas, ka igauņi
brauc pa mūsu teritoriju ar saviem vilcieniem, mes
brauksim pa viņu teritoriju ar saviem vilcieniem.
Ja preces vedīs noviņu teritorijas, tad viņi ņems par
to maksu un ja tāsvedīsno rnusu teritorijas, tad
mums nāksies maksāt. Ta ir ļoti komplicēta lieta,
un šo jautājumupilnīgi noskaidrotbija ļoti grūti, tam-
dēļ valdība savā projektā šos vārdus «eksploataci-
jas zaudējumus" neieveda. To es turēju par vaja-
dzīgu paskaidrot, kāpēc vārdi «eksploatacijas zau-
dējumi" valdības projektā nav.

Priekšsēdētājs Fr._ Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlās. Es lūdzu referentu dot atsauksmi
par Purgala iesniegto pārlabojumu pie 7. panta.

Referents E. Birkhāns: Tirdzniecības un rūp-
niecības komisija kopā ar finansu komisiju apsprie-
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da šo Purgala pārlabojumu pie 7. panta un pieņēma
to vienbalsīgi, 2 balsīm atturoties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Otrs referents
vārdu nevēlās. Nobalsošanā nāk Purgala pārlabo-
jums pie 7. panta, kurš skan:

„7. panta otrā nodalījumā starp vārdiem ,,atjaunošanai"
un «uzlabošanai" iespraust vārdu ,,un" un strīpot vārdus un
eksploatacijas zaudējumiem"."

Referents aizrāda, ka komisija pārlabojums pie-
ņemts. Lieku tagad Purgala pārlabojumu pie 7.
panta uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas ir par Purgala pārlabojumupie 7. panta.
Balsošanas iznākums: par Purgala pārlabojumu no-
dotas 36 balsis, pret nav neviena, atturas 24. Pār-
labojums pieņemts. Nobalsošanā nāk 7. pants pār-
labotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
7. panta pieņemšanu. Kas atturas pie 7. panta?
Nav. 7. pants pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt
pārlabojumu pie 36. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«36. panta beigās strīpot vārdus «sev uz vairāksolīša-

nas rezultātu pamata" un io vietā likt: «valstij nemaksājot
sabiedrībai nekādu atlīdzību, bet uzņemoties pienākumu sa-
maksāt nenolīdzināto obligāciju kapitāla parādu, kaut ari no-
solītā suma to nesegtu". J. Purgals.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals _(kristīgā nacionālā savienība):

/Augstais nams! Šī 36. panta beigas skan ta: «Val-
dībai tomēr ir tiesība, ja viņa to atzīst par vajadzī-
gu, neatdot sabiedrības uzņēmumu nevienam no so-
lītājiem, bet paturēt to ar visiem viņa piederumiem
sev uz vairāksolīšanas rezultātu pamata." Tas ir
tanī gadījumā, ja 2. solīšanā neizsolītu obligāciju
parādu, tad var saņemt dzelzceļu ar piederumiem
tas no solītājiem, kurš visvairāk solījis. Protams,
tas nemaz nebūtu vēlams. Vēlams būtu, lai valsts
pārņemtu dzelzceļu, bet valstij nevajadzētu tadzīvo-
ties uz obligacionaru rēķina. Es jau plašāki par
šo ma. u pārlabojumu paskaidroju pie 2. lasījuma. Šo
savu pārlabojumu pie 3. lasījuma es sašaurinu tai
jziņā, ka valsts gan uzņemas pienākumu samaksāt
nenolīdzināto obligāciju parādu kapitāla sumu, bet
neuzņemas samaksāt procentes. Ar to atšķiras šis
mans pārlabojums pie 3. lasījuma no mana pārlabo-
juma pie 2. lasījuma. Pie 2. lasījuma manu pārlabo-
jumu augstais nams noraidīja, man šķiet, pa daļai
aiz pārpratuma. Šī panta beigas neruna par to, ka
valstij ir pienākums pārņemt dzelzceļu un samaksāt
nenolīdzināto obligāciju kapitāla paradu, bet ir ti-
kai tiesība to darīt. Man šķiet, ka šis_36. pants pār-
labotā veidā dotu kapitālistiem, kas veļas savu nau-
du ieguldīt Latvijas dzelzceļos, drošību, ka nekāda
gadījumā nenotiks tas, ka viņ; zaudēs savu kapitālu.
Ka viņi dabū procentes, par to viņiem pašiem vaja-
ga rūpēties. Šie statūti_to iespēju viņiem dod, bet
katrā gadījumā, tas būtu vissliktākajā gadījuma,
valsts, pārņemot dzelzceļu, nolīdzina obligāciju ka-
pitāla parādu. Tā kā mūsu valsts ir ieinteresēta, lai
šo dzelzceļu būvētu, tad, man šķiet, la[ varetu_ šos
statūtus un reizē ari šo koncesiju realizēt, šis pārla-
bojums ir nenieciešams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlas. Vārds satiksmes ministrim Pau-
ļnkam.
-, Satiksmes ministrs .J. Pauļuks: Godātie depu-

0-? "'tatu kungi! Redakcija, kāda pieņemts 2. lasijuma
.6. pants, nav valdības redakcija un es turu par sa-
vu pienākumu aizrādīt augstam namam, kamdēļ val-
dība iesniedza ne tādu redakciju un kamdēļ viņas
redakcija, vispārīgos vilcienos, saskan ar to pārla-
bojumu, kuru iesniedzis Purgala kungs. Purgala
kungs to iesniedzis tikai drusku šaurāku. Iemesli

bij sekošie. Mēs, izstrādāmi pirmos koncesijas no-
teikumus Latvijā jaunām dzelzceļu būvēm, protams
varējām vadīties no agrāko dzelzceļu būvju pie-
dzīvojumiem. Kā galvenais pamats mums, sapro-
tams, bij to dzelzceļu būve, kas bij savā laikā Krie-
vijā, kur apstākļi bij vairāk vai mazāk līdzīgi mūsu.
Krievija bij zeme, kurai bij maz sava kapitāla un
kurā-bij maz attīstīts dzelzceļu tīkls. Tamdēļ tur
vajadzēja atrast ceļus un līdzekļus, kā varētu dzelz-
ceļu tīklu attīstīt un izveidot. Tādi ievērojami Krie-
vijas finansisti, kā Višņegradskis, Vitte, Kokovcevs
— sevišķi divi pēdējie, Vitte un Kokovcevs — bij tie,
kuri jo plašā mērā veicināja privatdzelzceļu izbūvi
Krievijā uz noteikumiem, kurus mēs ari galvenos
vilcienos ņēmām sev par pamatu 36. pantā. Viņu
ieskati bij tādi, ka lai pievilktu ārzemju kapitālu, tad
vajaga nodrošināt kapitālu tiem, kas to dod, lai tiem
nebūtu jābaidās, ka viņu kapitāls varētu zust. Vitte
un Kokovcevs izveda divus paņēmienus privāto
dzelzceļu būvē. Viens bij pilnīga garantija,kur ga-
rantēja ari obligāciju kapitāla procentus tiem dzelz-
ceļiem, kurus atzina kā vispārīgi valstij vajadzīgus
un attiecībā uz kuriem bij paredzams, ka tie zaudē-
jumus nenesīs un valdībai nebūs jāpiemaksā procen-
ti. Bet bij ari tādi dzelzceļi, kuri no valstiskā re-
dzes stāvokļa nebij tik svarīgi, kur valdībai bij ma-
zāk vajadzības uzņemties ari procentu garantiju.
Tur valdība garantēja tikai pašu obligāciju kapiteļu
tādā kārtā, kā tas tagad ir mūsu priekšā, t. i. tanī
gadījumā, ja valsts pārņemtu ceļu, tad viņa uzņemas
ari obligāciju parādu. Tas saprotams ir principiels
jautājums un šo principielo jautājumu var nostādīt
dažādi, bet kā es teicu, vispārīgi jāpieņem, ka ja
zeme pati ir nabaga ar kapitālu un zemei vajadzīgi
dzelzceļi, tad nepieciešami ir pievilkt ārzemju ka-
pitālus. Vitte un Kokovcevs caur šo paņēmienu,
caur šo kārtību izdodami koncesiju uz uzņemdamies
kapitāla garantiju, pievilka ārzemju kapitālus resp.
ārzemju zeltu. Vitte un Kokovcevs paņēma obligā-
ciju kapitālu, kas tika realizēts ārzemēs priekš
dzelzceļu būves, savās kasēs un deva no valsts ka-
ses Krievijas papirus. Tādā kārtā viņi dabūja ār-
zemes aizņēmumu uz lētām procentem. Varētu
celties jautājums, vai nav kāds risks valdībai, ja viņa
uzņemas kapitāla garantiju, kā to Purgala kungs
liek priekšā . Pēc valdības ieskatiem riska neka
nav, jo ir starpība starp obligācijām uz namiem un
starp obligācijām uz dzelzceļiem. Obligācija uz
namiem ir, ja ir kāds, kas dod naudu un obligācijām
nav robežu. Uz dzelzceļiem tādas obligācijas nevar
būt. Tur obligācijas ir pilnīgi noteiktas unvar tikt
izlaistas tikai ar valdības piekrišanu un tādos ap-
mēros, cik ir vajadzīgs dzelzceļu izbūvei resp. dzelz-
ceļa tīkla paplašināšanai. Bet visa dzelzceļu vēr-
tība, kas ar šo obligāciju kapitālu tiek radīta, nepa-
stāv no obligāciju kapitāla sumām_vien_ bet pastāv
ari no akciju kapitāla sumām, kas pec rnusu iesniegta
projekta iztaisa 20%, t. i. obligāciju kapitāls par ak-
ciju kapitālu ir lielāks 5 reizes, bet Krievija turpre-
tim viņš bija 9 reizes lielāks. Tik tālu gāja Krie-
vijas finansisti, ka obligāciju kapitālu pielaida 9 rei-
zes lielāku nekā akciju kapitālu. Mes esam šai ziņa
daudz stingrāki. Ja sabiedrība nolaistu dzelzceļu
tik tālu, ka tas nāktu pārdošanā, un ja valdība pa-
ņemtu ceļu un uzņemtos obligāciju kapitāla garanti-
ju, kas,vēl nav dzēsts, tad vissliktākā gadījuma viņa
uzņemtos tikai 80% no objekta, t. i. dzelzceļa vēr-
tības. Katrā ziņā akciju kapitāls, t. i. 20% no vēr-
tības priekš akcionāriem zudīs. Akcionāri to nekā-
dā ziņā nepielaidīs un ilggadējā Krievijas prakse,
kur desmitiem gadu buveja privatus _ dzelzceļus,
viens vienīgais gadījums ir nācis priekša, kur dzelz-
ceļš nāca uz torgiem, tas bija pie Sestroreckas
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dzelzceļa. Tur bija speciāli apstākļi, bet ari_ tur
valsts uzņēma obligāciju parādu uz sevis. Ta tad
zaudējumu nav priekš valsts, ja valsts obligāciju ka-
pitālu parādu uzņemas uz sevis tanī gadījuma, ja
viņa pārņem pašu ceļu. Ēsto turēju par nepiecie-
šamu aizrādīt, jo citādi varētu but dīvaini, kamdēļ
valdība ienesusi priekšlikumu, kurš Saeimas komisi-
jā nav atradis piekrišanu. Motivus, kadeļ valdība
šādu priekšlikumu ienesa, es jums pievedu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk
neviens nevēlās? Lūdzu referentu dot atsauksmi
par Purgala^pārlabojumu .pie 36. panta.

Refereņts_E. Birkhāns: _ Par šo pārlabojumu
apvienotās komisijas izteicās, ka tas pieņemams, un
proti, visas balsis bija par šo priekšlikumu, 3 attu-
roties. Tādēļ augsto namu šo pārlabojumu lūdzu
pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai otrs referents
vēlētos vārdu? Nevēlas. Nobalsošana nak Purga-
la pārlabojums pie 36. panta, kurš skan:

„3o. panta beigās strīpot vārdus «sev uz vairāksolīšanas
rezultātu pamata" un to vietā likt: «valstij, nemaksājot sa-
biedrībai nekādu atlīdzību, bet uzņemoties pienākumu samak-
sāt nenolīdzināto obligāciju kapitāla parādu, kaut ari nosolītā
suma to nesegtu"."

Komisijas referents izsakās, ka komisijā pārla-
bojums pieņemts. Es lieku Purgala pārlabojumu
pie 36. panta uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas
būtu pret pārlabojuma pieņemšanu. Nav. Kas at-
turas? Beidzot lūdzu pacelties, kas ir par pārlabo-
juma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par Pur-
gala pārlabojumu nodotas 36 balsis, pret nav ne-
viens, atturas 22. Pārlabojums pieņemts. Nobalso-
šanā nāk 36. pants pārlabotā veidā. Ludzu pacelties,
kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas
pie šī panta? Nav. 36. pants pārlabota veida pie-
ņemts vienbalsīgi. Redakcijas komisijas ziņojums
pie statūtiem un nobalsošana par statūtiem visa vi-
sumā rītdienas sēdē. Vārds Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie de-
puatu kungi! Man pie pēdējā prezidija priekšliku-
ma, ka rītdien būtu jānotur atsevišķa sēde redakci-
jaskomisijas ziņojumam pie šī likumprojekta, butu
iebildums. Man liekas, ka tas nebūs vajadzīgs, jo
redakcijas komisija varbūt spēs izskatītcauri šo li-
kumprojektu jau šodien un sēdes beigas varēs to
celt priekšā. Tādēļ mēs varam pieturēties pie tas
kārtības, kā starpfrakciju birojs kopa ar prezidiju ir
lēmis, proti, šodien noturēt sesijas pedejo sēdi.
Iesniedzu priekšlikumu noklausīties redakcijas ko-
misijas ziņojumu un pieņemt 3. lasījumu šīs dienas
sēdes beigās.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai iebildumu
nav pret priekšlikumu skatīt cauri redakcijas komi-
sijas ziņojumu un nobalsošanu par statūtu 3. lasīju-
mu izdarīt šīs dienas sēdes beigās. Pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts ir ILķums
par ....v a.,1 s t s kreditiem 1a uk s a im n i e -"
čības būvniecībai. 3. lasījums. Referenti_—
Augusts Kalniņš, Grantskalns. Lūdzu nolasīt pār-
labojumus pie 1. panta.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„1. pantu izteikt šādi:
«Lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms

sevišķs fonds 200 miljoni latu apmērā". R. Lindiijš."
«1. pantu izteikt šādi:
«Lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms

sevišķs fonds 200 miljoni latu apmērā". J. Trasuns."
„1. pantu strīpot un tā vietā likt:
«Lauksaimn ecības būvniecības vajadzībām nodibināms

sevišķs fonds 120 miljoni latu apmērā". A. Albērings."
«1. pantu izteikt sekosi:

«Lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms
sevišķs fonds 120 miljoni latu apmērā". A. Velkme."

« 1. panta tekstu strīpot un tā vietā likt:
«Lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms

sevišķs fonds 100 miljoni latu apmērā". O. Nonācs."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie pār-

labojumiem pie 1. panta neviens nevēlas- (Bast-
jānim pieteicaties pie vārda, atskan saucieni pa
labi: «Pietiks! Ideja jau pagājušo retai noskai-
drota!" V. Bastjānis: «Nekas, paklausāties šodien
ari!") Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie 1. panta
iesniegtie pārlabojumi iziet uz fonda atjaunošanu,
kas 2. lasījumā ir strīpots. Es gribētu izteikties pret
visiem pārlabojumiem,kas atjauno fondu. Es negri-
bu gari runāt, bet gribu aizrādīt, ka ja mēs fondu
pieņemam, tad pašai Saeimai pie jautājuma izlem-
šanas ir stipri neērts stāvoklis. Un mums nav zi-
nāms, kādas sumas pieņems, ja būs fonda ideja pie-
ņemta. Ir trīs priekšlikumi: 100 miljoni, 120 mil-
joni un 200 miljoni latu. Pieņemsim, ka Saeima
ievedīs 200 miljoni latu lielu fondu, .kas nav par
daudz, bet ir par maz priekš jaunsaimnieku vajadzī-
bām. Mēs esam izrēķinājuši, ka_būs ne mazāk par
100.000 saimniecībām. Caurmēra suma, kas no-
teikta 7. pantā, ir ap 3.000 latu uz katru saimniecī-
bu. Tā tad būs vajadzīgs 300.000.000 latu. Ja pie-
ņem, ka daļa apbuvējusies un neņems_ aizdevumus,
tad, varbūt, 200.000.000 latu apmierinās tas prasī-
bas. Bet jašādufondu mēs ievedīsim un mechaniski
noteiksim uz 5 līdz 6 gadiem, tad valstij katru gadu
būs jāgādā noteikta suma šim fondam un tas radīs
lielas grūtības. Aiz šiem iemesliem es butu pret
fondu. Otrkārt jāaizrāda, ka šis fonds nav vaja-
dzīgs. Iebildums, ka ja fonda nebūs, tad nav dro-
šības jaunsaimniekiem uzbūveties, nav ne uz ko di-
bināts. Šai ziņā stāvoklis līdzīgs, ka sociāla likum-
došanā. Tur tāpat nav sacīts, ka katru gadu jāuz-
ņem budžetā tik un tik liela suma un jādibina tāds
un tāds fonds, bet ir tikai noteikts, ka valsts pie-
maksā 27o. Katru gadu darba_ ministrs ziņo,_ cik ir
apdrošinājamo un kāda suma jāuzņem budžeta. Li-
kums nosaka, ka katram jaunsaimniekam, kuram tik
un tik liela zemes platība, tiesība dabūt tādu un tā-
du aizdevumu kokos un naudā. Tālāk ir budžeta li-
kuma 22. pants, kurš skaidri nosaka, ka visas valsts
saistības ir jāpilda un līdzekļi priekš ta budžeta jā-
paredz. Tā tad budžeta likums_ piespiež, ka pašu
Saeimu, tā ministru kabinetu gadat līdzekļus šīm
vajadzībām. Es jautāju, kapec vajaga to fondu ie-
vest? Ja mēs atcelsim budžeta likumu, tad cita
lieta. Bet mēs varam ar jaunu likumu ari šo fondu
atcelt. Tā tad vairāk drošības nav, vai fonds irvai
nav. Aiz tiem iemesliem, ka tas dod_ zināmas ērtī-
bas saimnieciskā ziņā, gādājot, varbūt, vienam ga-
dam vairāk līdzekļus, otram mazāk, fonda ideja butu
atmetama. Nekādas drošības nevienam viņš nedod.
Tā ir vienkārša iedoma, vai lietas _ nēizdomašana
līdz galam. Tad mums butu sociāla likumdošana
ari jāieved zināms fonds un jānodrošina tik un tik
daudz miljonu priekš piemaksām. Neviens to nav
prasījis un nedomā prasīt. Vajaga tikai garantiju,
ka valsts tik un tik procentus piemaksa klāt. Ievest
vēl otru garantiju fonda veida nav vajadzīgs un tā-
pēc priekšlikums par fondu jāatraida.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindi-
ņam. n ,h

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Cienī-
jamie deputātu kungi! Mēs ar šo likumu atceļam
21. decembra likumu. 21. decembra likums tika iz-
dots tad, kad dibināja jaunsaimniecības, un viņš de-
va mūsu jaunsaimniecībām zinamu_ garantiju,' no-
teikti pastrīpojot, ka dabūs kokus ēku celšanai ar
*t; atlaiduma, tā tad maksājot tikai % Ja nu mes
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tagad šo likumu atceļam un neradām nekādu fondu,
tad tas nozīmē, ka tie solījumi, kastika doti jaun-
saimniekiem zemes reformas sakuma, tiek lauzti no
valdības puses. (V. Bastjānis no vietas: «Netiek
lauzti, — cits likums ir vieta!") Tagad, ja_ nebūs
fonda, valsts atvēlēs tik, cik katru gadu iznāks, un
varbūt dažu gadu iznāks ta, ka netiks atvēlēts ne-
kas vai tiks atvēlēta niecīga suma. Ja mes atceļam
šo likumu, kurš ir svarīgs priekš jaunsaimniekiem,
tad mums jāieved te pants, kurš pastrīpotu to, ka
dotais valdības solījums jaunsaimniekiem tiks pil-
dīts, un ja tiek strīpots fonds, tad mes nekāda ziņa
nevaram atcelt 21. decembra likumu. Es visāda zi-
ņā uzaicinu Saeimu balsot par fondu. Kas attiecas
uz fonda sumu, tad jautājumsari ir skaidrs — priekš
jaunsaimniecību apbūves vajaga vismaz 300 miljoni
latu. Te ir minēta suma — 200 miljoni, 120 miljoni
un 100 miljoni. Visas šīs sumas ir nepietiekošas un
būtu vēlams, lai mēs dotu lielāko sumu. _

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu lūdz Ringolds Kalnings. Vārds
Ringoldam Kalningam.

Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
"J/centrs): Likumdevēji! Es atļaujos jus apgrūtināt,

lai atkārtotu to pašu, ko es esmu izteicis pie 2. lasī-
juma. Solījums pats ka tāds it neko nelīdz. Ja dod
tādu solījumu, kuru nevar pildīt, tadtads solījums
neko nedod, bet es gribētu jautāt, kapec partijas par
to uzbudinājās? Partijas taču ieceļ valdību un val-
dībai jārīkojas pēc viņu aizrādījumiem. Tapec, pec
manām domām, nav nekāda pamata pastāvēt uz šī
fonda ievešanu likuma teksta. Aiz tiem iemsliem,
uz kuriem es aizrādīju pie 2. lasījuma, jāizsaka brī-
dinājums, lai šo fondu ka tādu neieved. Tas no bu-
džeta viedokļa ir nepareizi un praktiski tas mums
it neko nedos.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens nevēlas. Ludzu referentus dot atsauksmi-
par pārlabojumiem pie 1. panta.

Referents Aug. Kalniņš: Budžeta komisijas
vārdā man jāuztur tas_ pārlabojums, kurš pieņemts
120 miljoni latu apmēra lauksaimniecības būvniecī-
bas vajadzībām, nodibinot fondu. Par to komisija
izteicās vairākumā. ?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referentam
Grantskalnam.

Referents E. Grantskalns: Agrarpolitikas ko-
misijā balsis dalījās. Bija uzskats, ka bruņoti fondi
nav vajadzīgi. Bija ari pretējais uzskats, ka ar 21.
decembra likumu koku izsniegšana solīta no Sa-

U tversmes Sapulces uz 10 gadiem. Sis laiks nav ap-
tecējis un tādēļ, atceļot šo likumu, ir jāapbruņo to,
kas nāk likuma vietā. Bet_ari pie šī uzskata.ka jau
teicu, balsis dalījās, un tadejadk, ka Lindiņa pārlabo-
jums par 200 miljoni latu dabūja 5 balsis par un 5
pret, 3 atturoties (tā tad noraidīts), līdzīgs pārlabo-
jums bija ari Trasunam, kurš ar tam pašām balsīm
tika noraidīts. Alberinga pārlabojums par 120 mil-
joni latu dabūja 7 balsis par, 4 pret, 3 atturoties. Tur
balsis bija puse pret pusi. Tāpat ari Nonāca pārla-
bojums tika noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:_ Balsošanas kar-
tība. Kā pirmais nāk nobalsošana Lindiņa-Trasuna
priekšlikums; ja tas tiktu atraidīts, tad Alberinga-
Velkmes priekšlikums, un ja tas tiktu atraidīts, tad
Nonāca priekšlikums;_ viena vai otra priekšlikuma
pieņemšanas gadījuma atkristu pārējie. Es lieku
tagad vispirms Lindiņa-Trasuna priekšlikumu uz
balsošanu, kurš skan:

«Lauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms
sevišķs fonds 200.000.000 ' laiu apmērā."

Lūdzu tagad pacelties, kas ir par Lindiņa-Tra-
suna priekšlikumu. Par Lindiņa-Trasuna priekšliku-

mu nodotas tikai 18 balsis. Nepietiekošs skaits.
Priekšlikums atkrīt. Ka nākošais nak nobalsošana
Alberinga-Velkmes priekšlikums, kurš skan:

«Laauksaimniecības būvniecības vajadzībām nodibināms
sevišķs fonds 120 miljoni latu apmērā."

Lūdzu pacelties tagad, kas ļr par Alberinga-
Velkmes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, kas
ir pret Alberinga-Velkmes priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balso-
šanas iznākums: par Alberinga-Velkmes priekšliku-
mu nodotas 37 balsis, pret — 38 b_alsis_ atturas _ 4.
Priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak Nonāca
priekšlikums:

«1. panta tekstu strīpot un tā vietā likt «Lauksaimnie-
cības būvniecības vajadzībām nodibināms sevišķs fonds 100
miljoni latu apmērā."

Lūdzu pacelties tos,kas būtu par Nonāca, priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas butu pret
Nonāca priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Nonāca priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret to
nodotas 37 balsis, atturējušies 5. Priekšlikums at-
raidīts. Nobalsošana nak 1. pants 2. lasījuma pie-
ņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas butu
pret 1. panta pieņemšanu 2. lasījuma pieņemta re-
dakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 1.
panta pieņemšanu 2. lasījuma pieņemta redakcija.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par 1. panta pieņem-
šanu 2. lasījumā pieņemta redakcija nodotas 50 bal-
sis, pret to nodotas 29 balsis_ atturējies 1. Pants
pieņemts 2. lasījumā pieņemta redakcija. Līdz ar
panta pieņemšanu 2. lasījuma pieņemta redakcija
atkrīt pārlabojumi pie 2. panta. Ludzu nolasīt pār-
labojumus pie 3. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
«3. pantā vārdu „No budžeta kārtībā atvēlētiem kredi-

tiem" vietā likt: «No būvniecības fonda". Pirmā teikuma
pēc vārdiem: ,.un lauku pašvaldībām" iespraust: „un sabiedri-
skām organizācijām". j L Trasuns.

„3. pantā strīpot vārdus: «No budžeta kartībā atvēlē-
tiem kreditiem" un to vietā likt: «No būvniecības fonda".

A. Velkme.
«3. panta pirmā rindā strīpot teikuma daļu: «budžeta

kārtībā atvēlētiem kreditiem" un strīpota vieta likt: «būv-
niecības fonda". O. Nonācs.

3. pantā strīpot: 1) vārdus «budžeta kartība" un to vieta
likt vārdu «būvniecībai"; 2) vārdus «ar-zemes platību līdz
27 ha". A. Albērings.

3. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:_
„P i e z ī m e. Pastāvošām sa'mniecībam, kuras lielākas

par 27 ha, uz šī likuma noteikumu pamata tiesība
uz kredita saņemt tikai nepieciešamos būvkokus".

O. Nonācs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanisj Vārdu . pie 3.
panta pārlabojumiem neviens neveļas? Vārds Bast-
jānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribu iz-
teikties pret pārlabojumu, kuru pie 3. pantair ie-
sniedzis Albērings, liekot priekša strīpot vārdus:
«Ar zemes platību līdz 27 ha". Šis priekšlikums iz-
iet uz to, lai tomēr to skaita, kas tiek pabalstīti ar
kreditiem uz ārkārtīgi izdevīgiem noteikumiem, tiktu
ieslēgti ari vecsaimnieki. Otra lasījuma_ 3. pants ti-
ka pieņemts tādā veidā, ka no pastāvošam saimnie-
cībām, ne fonda saimniecībām, ieslēdzamas tikai tas,
kurām zemes platība ir līdz 27 ha. Ja mes tagad
šos vārdus strīpojam nost, tad visļ lielgruntnieki,
vecsaimnieki tiek ieslēgti šinī likuma un tad bauda
visus atvieglinājumus, ar Ietam procentam, dzēšamo
daļu u. t. t. Tas nav pieņemams un tapec izsakos
pret šo priekšlikumu.' Tāpat man ir jāizsakās pret
priekšlikumu, kuru iesniedzis Nonācs. Piezīme, kuru
no jauna liek priekša ievest, ir sacīts: «Pastāvošam
saimniecībām, kuras lielākas par 27 ha, uz šī likuma
noteikumu pamata tiesība uz kredita saņemt tikai
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nepieciešamos būvkokus." Jā, ko tad nu tas nozī-
me? vai tad kāds jaunsaimnieks ari saņems tādus
būvkokus, kas viņam ir pieciešami? Tos taču jaun-
saimnieks neņems. Jaunsaimnieks ņems tikai ne-
pieciešamos būvkokus. Tāpēc rakstīt, ka vecsaim-
nieki saņems tikai nepieciešamos būvkokus, tad tas
ir atkal tas pats priekšlikums, ko liek priekšā Albē-
rings. Kaut gan valoda un vārdi.šiem priekšliku-
miem ir savādāka, bet pēc būtības šie priekšlikumi
ir vieni un tie paši. Tāpēc man ir jāizsakās kā pret
vienu, tā pret otru no iesniegtiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis. Vārds Alberin-
gam.

A. Alberintrs (zemnieku savienība): Godātie
^deputātu kungi! 1920. gada 21. decembrī, kad mēs

? vpieņēmām likumu par būvkoku izsniegšanu uz at-
vieglotiem noteikumiem, mums bija diezgan vien-
prātības tai ziņā, ka mēs atradām, ka ēkas uz lau-
kiem ir stipri nopostītas un ka tāpēc jāizsniedz lauk-
saimniekiem būvkoki uz atvieglotiem noteikumiem
un ne tikai karā nopostītiem, bet ari pastāvošām
saimniecībām. Līdz šim nekas nav sevešķi grozī-
jiesun pagājušo reizi man bija izdevība aizrādīt, ka
ēkas līdz šim izlabojuši un uzcēluši tikai turīgākie
lauksaimnieki, bet mazāk turīgie to vēl nav paspē-
juši izdarīt. Tagad jūs ar savu priekšlikumu gribiet
atņemt kuru katru iespējamību ēku celšanā taisni
šiem mazāk turīgākiem, kuriem nav bijusi izdevība
līdz šim tikt pie savu ēku atjaunošanas, bet kuriem
bij jārūpējas līdz šim par nepieciešamo inventāru
un citam nepieciešamām vajadzībām. Tagad jūs
vispāri ņemiet viņam kaut kādu tālāko atbalstu, ie-
gādāt sev kokus uz tādiem pat noteikumiem, uz
kādiem to dabūja tie, kas agrāk uzcēluši ēkas, tu-
rīgākie un nu viņiem būs jāiet pie uzpircējiem un jā-
meklē koki savām vajadzībām. Pagājušo reizi jūs
šeit, runaļiet par dažādiem sportiem un citām lie-
tam, — tas visas ir labas lietas, — un atvēlējiet
ari tur zināmus kreditus. Bet lauksaimniecības va-
jadzību, no kuras mēs visi dzīvojam, pārtiekam un
bez kuras mums būtu jāiet bojā, tā lauksaimnieka
vajadzībām, kurš pie_ rnusu valsts nodibināšanas un
nostiprināšanas ir ņēmis vislielāko dalību, tur jūs
nekāda ziņā negribiet nākt pretim.. Es nerunāšu
par dažiem_ pilsoņiem, kuri pagājušo reizi ari bija
pret pašu būvniecības fondu. Es ceru, ka viņi tagad
bus lietu pārdomājuši un būs sapratuši pastāvošo
saimniecību vajadzības un varbūt nebalsos pretim
šim fondam. Bet es vēl neesmu redzējis, ka gadījumā,
kur iet runa par lauksaimniecību, mēs kreiso sociāl-
demokrātu pusē būtu atraduši kaut mazāko pretim-
nākšanu. Ne vienā pašā vietā sociāldemokrāti nav
piekrituši tam, lai kaut kādi palīdzētu lauksaimnie-
kiem, kas tik daudz uzupurējušies pie mūsu valsts no-
dibināšanas un nu, kad iet runa par kādiem atviegli-
nājumiem, jūs esiet tam uz visstingrāko pretim (sau-
cieni sociāldemokrātu pusē). Jums varbūt, kungi,
velnav saprotams tas, ka pirmais, kas materiālā
ziņa rnusu valstij nāca palīgā, bija vecsaimnieks, jūs
nesaprotiet varbūtvēl, ka vecsaimnieks ir tas, kas
visa Latvijas pastāvēšanas laikā nesis vislielākos
upurus. Tapec viņam ari tiesība prasīt, lai jūs nāktu
pretim viņam to eku uzcelšanā, kuras novecojušas'
par visiem šiem ilgiem gadiem, kad viņam nav bijis
laiks domāt par to atjaunošanu, bet kad viņam bi-
jis jānes arvienu materiālus upurus valsts labā. Pa-
tiešam, kungi, ir kauns, ja mēs nenāksim viņiem pre-
tim un nesniegsim viņiem nepieciešamo palīdzību.
Ja jus atiecinātu likumu uztiem, kuriem pieder līdz
27 ha, sakiet.kur ir ta mēraukla, ka tikai tik tālu
var iet un tālāk ne. Kāpēc tad tās vecsaimniecības,
kuras mazākas par 27 ha, pabalstus var saņemt, bet

ja tās ir 30 vai vairāk ha lielas, tad tam nevar ne-
maz iet pretī, tad tam ir jāiet bojā. Man liekas, ka
sociāldemokrātu kungi ar to grib pastrīpot, ka nor-
mālas saimniecības ir 27 ha lielas un lielākas ne-
drīkst būt. Visvairāk to pastrīpoja Bastjāņa kungs,
nosaucot_ šīs saimniecības par lielgruntniecībām.
Ta tad jūs gribiet pārvest tās citā kategorijā. Mums
nav ne lielgruntniecības, ne mazgruntniecības, mums
ir tikai lauksaimniecības —viena ir lielāka, otra ir
mazāka un kategorijas mums ir noteiktas un zinā-
mas. Normālas saimniecības drīzāk būs varbūt tās,
kuras bus lielākas par 27 ha, bet mazākas gan mēs
nevaram- atzīt par visai normālām. Varbūt jūs ari
paši nāksiet kādreiz pie atziņas, ka tās mazās saim-
niecības, nerunājot par vidējām, vajadzēs apvienot.
Bet ja mēs domājam saskaldīt arvien mazākās
saimniecības, tad tas Latvijai dārgāk maksās. Tā-
pēc mans priekšlikums ir, ka šis pārlabojums ir jā-
pieņem. Es negriežos ar šopriekšlikumu pie sociāl-
demokrātiem. Ar tiem ir tā — vai runā vai nē —
pretī nākšanas es nekādas negaidu, bet es griežos
pie pilsoņiem un ceru, ka tie to sapratīs, ievērojot
visus tos upurus, kādus vecsaimnieki, pastāvošie
saimnieki ir nesuši.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purga-
lim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Man jāpretojas J. Trasuna kunga- /. *^
iesniegtam pārlabojumam pie 3. panta. Trasuna
kungs liek priekšā pēc vārdiem «lauku pašvaldī-
bām" iespraust «sabiedriskām organizācijām". Nav
saprotams šis jēdziens «sabiedriskās organizācijas"
tādā sakarībā, kādā tas nāk pēc šī panta teksta. Var
būt runa par to, ka sabiedriskās organizācijas ir si-
nonimas ar pašvaldībām. Tad šis pārlabojums ir
lieks._ Ja te ir domātas privātas organizācijas, lai
tas butu kādas būdamas, tad to vajadzēja teikt. Tā
ka tasnav teikts, tad šo Trasuna kunga pārlabojumu
nekāda ziņā nevar pieņemt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds V. Bast-
jānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Alberinga
kungs ļoti bargā tonī ņēmās mums paskaidrot, ka
Latvijā esot tikai vienlīdzīgas saimniecības. Par
kaut kādām lielgruntniecībām neesot ko runāt. Bet
vai Alberinga kungs neatceras, ka nesen atpakaļ,
še Saeimā, mums tika ziņots, ka agrarpolitikas ko-
misijas sēdē, kad gājuse runa par mazsaimniecībām,
tad Alberinga kungs teicis, ka tās esot zirgu zagļu
saimniecības. Viņš gan atspēkoja tos vārdus un
teica, ka viņš tik rupji neesot izteicies, bet Pēc būtī-
bas tas netika atspēkots. Tā tad viņš apgalvoja, ka
ir dažādas saimniecības, ir tādas, no kurām gaida
vislielākos ļaunumus un ir tādas, kuras nesīs labu-
mus. Ir velti, ka Alberinga kungs nāk un runā te
par to principu, ko aizstāv sociāldemokrāti, vai viņi
aizstāv lielsaimniecības vai mazsaimniecības. Tas
nav šīs sēdes temats. Te ir jautājums par to, vai uz
tām vecsaimniecībām, kurām ir vairāk par 20 ha
zemes, lielām un stiprām vecsaimniecībām, ar vi-
sām ēkām, — vai uz tām attiecināt šo likumu, vai
neattiecināt. Es jau sacīju tanī sēdē, kur šo likumu
pieņēma 1. un 2. lasījumā, ka jamums būtu līdzekļi,
ko apmierināt jaunsaimniekus, tad varētu runāt par
to, ka dotu ari vecsaimniekiem. Bet mums šo II-
'dzekļu nav. Šoreiz Alberinga kunga griešanās pļe
centra bija veltīga, jo balsojot par šo priekšlikumu
centram jābalso par jaunsaimniecību prasību neap-
mierināšanu. Ja Alberinga kungs saka, ka sociālde-
mokrāti vienmēr balsojot pret lauksaimniecības
kreditiem, tad tas ir nepareizi. Mūsu frakcija ir balso-
jusi par zemkopības ministrijas budžetu, kurā ietilpst
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ari lauksaimniecības departaments, kuram ir atvēlē-
tas sumas, kuras lielā mērā attiecas taisni uz vec-
saimniecībām. Tur ir paredzēti vairāk kā 200 mil-
joni latu. Tie ir pieņemti ar mūsu balsīm, jums at-
turoties. Tāpēc, ja jūs sakāt, ka mēs esam pret
kreditu lauksaimniecībai, tad jūs runājat nepatiesī-
bu. (A. Klīves starpsauciens.) Ja Jūs,Klīves kungs,
sakāt, ka lauksaimniecības departaments tagad ļr
likvidēts, tad man jāsaka, ka sumas taču nav likvidē-
tas un tas apstāklis var nākt tikai lietai par labu.
Lielākā daļa kredita, kas atvēlēta lauksaimniekiem,
ies taisni jums vecsaimniekiem par labu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācim.
/ļ/ O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Man jā-

noraida Bastjāņa iebildumi pret manu pārlabojumu,
kurš iziet uz to, ka ari vecsaimniekiem, kuru saim-
niecības ir lielākas par 27 hektāriem, nāktos zināmi
atvieglinājumi pie būvkoku saņemšanas. Pēc otrā
lasījumā pieņemtā teksta šie vecsaimnieki ir pilnīgi
izslēgti no kura katra atvieglinājuma.Tas nav pil-
nīgi konsekventi, jo mēs ari jauno likumu cenšamies
saudzēt visas šķiras, kuras atvieglinājumus ir bau-
dījušas pēc līdzšinējā likuma noteikumiem. Te nu
nāk Bastjāņa kungs un pārmet manai redakcijai, ka
tā esot neskaidra, jo kas tas esot «nepieciešamās
vajadzības". Man jāpaskaidro, ka šis termiņš ir pa-
tapināts no 2. lasījumā pieņemtā teksta. Otrais
pants runā taisni par «nepieciešamo koka materiālu
vērtību un es viņu pārņemu ar savu papildinājumu
priekš 3. lasījuma. Tas ir pilnīgi noteikts jēdziens.
Kādas tad priekšrocības es ar savu papildinājumu
paredzu vecsaimniekiem? Es paredzu viņiem tikai
palīdzību natūrā, bet nevis ar kreditiem. 2. lasījuma
pieņemtais teksts runā par divējāda veida palīdzī-
bu: par palīdzību ar naudu un par palīdzību ar_ būv-
materiālu. 3. pants saka: «No budžeta kartība
atvēlētiem kreditiem izsniedzami ilggadīgi aiz-
devumi. Atsevišķām saimniecībām izsniedza-
mo aizdevumu apmērus nosaka zemes banka."
Tā tad tiek izsniegti krediti. 5. pants atkal saka:
«Saimniecībām ir tiesība saņemt būvkokus no me-
žiem par takses cenām, atļautā aizdevuma ro-
bežās." 7. pants gluži noteikti runā par «aizdevu-
miem būvkokos un par aizdevumiem ņaud a."
Bet es ar savu pārlabojumu, lūk, izslēdzu vienu pa-
līdzības veidu vecsaimniekiem, kuru saimniecības
ir lielākas par 27 ha, proti, izslēdzu viņiem aizdevu-
mus naudā, bet paredzu viņiem_ tomēr atvieglināju-
mus būvkokos. Tā tad mana pārlabojuma nolūks ir
gluži skaidrs: paredzēt ari vecsaimniekiem, kuru
saimniecības ir lielākas par 27 ha, vienu atviegloju-
ma veidu, proti, aizdevumu natūrā. Mana redakcija
ir gluži skaidra. Viņā figurē tiepaši termiņi, kādi ir
jau likuma 2. lasījuma tekstā. Tāpēc es lieku priekša
tomēr manu pārlabojumu pieņemt, jo sevišķi tapec,
ka šis pārlabojums tika pieņemts ari agrarkomisija,
laikam vienbalsīgi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jēzupam
Trasunam.

Jez. Trasuns (Latgales darba partija): Nonāca
kunga priekšlikums gan iziet varbūt uz pretējo, ko

m a/ aizstāv viņa biedrs zemkopības ministrs Bauera
'"kungs. Ja jau pastāvošām saimniecībām izsniegs

aizdevumus natūrā (kokos), tad ugunsdrošu eku
veicināšana nebūs iespējama. Tad jauvisa likuma
nozīme atkrīt. Es vēl saprastu, ka pastāvošas saim-
niecības, varētu neizslēgt no kredita, bet tas ir jā-
izslēdz no naturālās pabalstīšanas. Bet ko nu ari
tas var dot? Natūru pēc tirgus cenas pastāvošās
saimniecības var nopirkt pašas un tāpēc tas ir lieki.
Es pāris vārdus vēl gribētu paskaidrot Purgala kun-
gam, kurš izteicās pret manu pārlabojumu iespraust

vārdus «un sabiedriskām organizicajām". Es nedo-
māju, ka šis papildinājums varētu stipri apgrūtināt
likumu, bet tādas vajadzības ir uz laukiem un man
liekas, viņas neapmierināt nebūs ne mazākā iemesla.
Ja kāda biedrība vai cita kāda kulturelā organizācija
gribēs kādu ēku celt, tad ja visiem citiem tādu pa-
balstu normu valsts sniedz, tad ari šādai organizā-
cijai valsts varētu šādu pabalstu sniegt. Tādēļ es
katrā ziņā uzturētu, ka bez pašavaldības organizāci-
jām tiktu ieskaitītas ari sabiedriskās organizācijas,
kas varētu dabūt būvkokus un aizdevumus uz tiem
pašiem noteikumiem, kā jaunsaimnieki.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nevēlas. Lūdzu re-
ferentus dot atsauksmi par ^pārlabojumiem pie 3.
panta. >

Referents Aug. Kalniņš: No visiem pārlaboju- ,&/"'
miem pie 3. panta budžeta komisijā pieņemts vienīgi
Nonāca pārlabojums. Pats par sevi saprotams, ka
tas vajadzīgs, lai kokus varētu izsniegt, jo bez koka
neviens nekādu māju, nekādu ēku nevar uzcelt. Lo-
giem, durvīm, griestiem un grīdām koki vajadzīgi
tā kā tā. Bez tiem iztikt nevar.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referen-
tam Grantskalnam.

Referents E. Grantskalns: Ari agrarpolitikas -
komisijā pieņemts Nonāca pārlabojums, bet pie pā-
rējiem pārlabojumiem balsis dalījās uz pusi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Par atkritušiem
ieskatāmi pārlabojumi, kuros iet runa par būvniecī-
bas fondu. Pie tiem pieder Jezupa Trasuna pārla-
bojuma pirmā daļa, Velkmes pārlabojums un Nonāca
pārlabojums. Nobalsošanā nāks vispirms Jezupa
Trasuna pārlabojuma pēdējā daļa, sākot ar teikumu:
Pirmā teikumā pēc vārdiem «un lauku pašavaldī-
bām" iespraust «sabiedriskām organizācijām" — pēc
tam Alberinga priekšlikums, un beidzot Nonāca
priekšlikums. Lieku tagad uz balsošanu Jezupa
Trasuna priekšlikuma pēdējo daļu, kura skan:

«Pirmā teikumā pēc vārdiem «un lauku pašvaldībām"
iespraust «un sabiedriskām organizācijām"."

Lūdzu pacelties tos,_kas ir par Jezupa Trasuna
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Jezupa Trasuna priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsoša-
nas iznākums: par Jezupa Trasuna priekšlikumu no-
dotas 50 balsis, pret to nodotas 14 balsļs, atturēju-
šies 12. Priekšlikums pieņemts. Kā nākošais nak
nobalsošanā Alberinga priekšlikums:

«pantā strīpot 1) vārdus «budžeta kārtībā" un to vietā
likt vārdu «būvniecībai"; 2) vārdus «ar zemes platību līdz
27 ha"."

Lieku Alberinga priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret Alberinga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Albe-
ringa priekšlikuma pieņemšanu_ nodotas 35 balsis,
pret to nodotas 33 balsis, atturējušies 6. Priekšli-
kums atraidīts. Nobalsošanā nāk Nonāca priekšli-
kums:

,,'J. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
«Piezīme. Pastāvošām sa'mniecībām, kuras li.lākas

par 27 ha, ui šī likuma noteikumu pamata tiesība
uz kre.lita saņemt tikai nepieciešamos būvkokus"."

Komisijās priekšlikums pieņemts. Es lūdzu pa-
celties, kas ir pret Nonāca priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas ir par Nonāca priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Bal-
sošanas iznākums: par Nonāca priekšlikumu nodo-
tas 45 balsis, pret to — 31 balss, atturējušies 3.
Priekšlikums pieņemts. Nobalsošana nak 3. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties, kas butu pret
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panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas ? Nav. Pants
pieņemts vienbalsīgi. Es lūdzu nolasīt pārlabojumus
pie 4. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«4. panta 2. piezīmi strīpot. J. Trasuns."
«4. pantā strīpot 2. piezīmi. O. Nonācs."
«4. panta 2. piezīmi papildināt ar sekošu teikumu: «Tak-

ses cenas nosakāmas vienlīdzīgas priekš visas valsts terito-
rijas" . A. Velkme."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie 4.
panta neviens neveļas. Es lūdzu referentus dot
atsauksmes par pārlabojumiem pie 4. panta.

Referents Aug. Kalniņš: Visi 4. panta pārlabo-
jumi budžeta komisija noraidīti.

Referents E. Grantskalns: Agrarpolitikas komi-
sijā Velkmes pārlabojums ir pieņemts. Te man ti-
kai jāatzīmē, ka agrarpolitikas komisija_ Velkmes
pārlabojumu saprata un balsoja par vņu tādejādi, ka
takses cenas nosakāmas vienlīdzīgi^ priekš visas
valsts teritorijas, bet tas tikai attiecība uz lauku būv-
niecību. Turpretim tirdzniecības, rūpniecības un ci-
tām vajadzībām protams takses cenas var tikt ci-
tādi noteiktas. Šis pārlabojums ir pieņemts vien-
balsīgi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kār-
tība. Jezups Trasuns paziņo, ka viņš savu priekš-
likumu par 2. piezīmes strīpošanu noņem. Paliek
tomēr Nonāca priekšlikums. Nonācs savu priekšli-
ari noņem. Tā tad šie priekšlikumi atkrīt. Nobal-
sošanā nāk Velkmes priekšlikums:

«4. pantā 2. piezīmi papildināt ar sekošu teikumu: «Tak-
ses cenas nosakāmas vienlīdzīgas priekš visas valsts terito-
rijas"."

Es likšu tagad Velkmes priekšlikumu uz balso-
šanu un lūdzu pacelties, kas ir par Velkmes priekš-
likumu. Par Velkmes priekšlikumu nodotas tikai
17 balsis. Tas ir nepietiekošs _ skaits. Velkmes
priekšlikums atkrīt. Nobalsošana nak 4. pants 2.
lasījumā pieņemtā redakcija. Ludzu pacelties, kas
būtu pret tā pieņemšanu. Nav._ Kas atturas?_ Nav.

. Pants pieņemts vienbalsīgi. Ludzu nolasīt pārlabo-
jumus pie 5. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«5. pantu pieņemt sekoša redakcijā:
«3. pantā minētām saimniecībām atļautā aizdevuma ro-

bežās ir tiesība saņemt būvkokus no valsts mežiem par zem-
kopības ministra apstiprinātām takses cenām un pec viņa no-
teiktām normām". O. Nonācs."

«5. panta pirmā rindiņā pēc vārda «saimniecībām" ie-
spraust vārdus «uz šā likuma pamata". A. Albērings."

«5. panta beigās strīpot vārdus: «bet ne vairāk par zem-
kopības ministra noteiktām normām". J. . Trasuns."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
pie 5. panta nevēlas? Lūdzu referentus dot at-
sauksmi par iesniegtiem pārlabojumiem.

Refernts Aug. Kalniņš: Budžeta komisija visus
pārlabojumus pie 5. panta noraidījusi.

Referents E. Grantskalns: _ Agrarpolitikas ko-
misija pieņēmusi Alberinga pārlabojumu. Pārējie
pārlabojumi noraidīti.

Priekšsēdētājs _ Fr. Vesmanis: Nobalsošana
nāks vispirms Nonāca priekšlikums, kurš_ vispirms
liek priekšā pantu jauna redakcija. Ar ta pieņem-
šanu tad atkristu pārlabojumi, kas iesniegti pie 5.
panta no Alberinga un Jezupa Trasuna. Es likšu
uz balsošanu Nonāca priekšlikumu, kurš skan:

«3. pantā minētām Sa'mniecībām atļautā aizdevuma ro-
bežās ir tiesība saņemt būvkokus no valsts mežiem par zem-
kopības ministra apstiprinātām takses cenām un pec viņa no-
teiktām normām."

Lūdzu pacelties, kas ir par Nonāca priekšliku-
mu. Par Nonāca priekšlikumu nodotas tikai 6_ bal-
sis; nepietiekošs skaits, tas atkrīt. Nobalsošana nak
Alberinga priekšlikums:

«5. panta pirmā rindiņā pēc vārda «saimniecībām" ie-
spraust vārdus: «uz šā likuma pamata"."

Lūdzu pacelties, kas ir par Alberinga priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Alberinga
priekšlikumu. Nav. Kas atturas pie šī priekšliku-
ma? Par Alberinga priekšlikuma pieņemšanu no-
dotas 46 balsis, pret nav neviens, atturas 28. Pie-
ņemts. Nobalsošana nak Jezupa Trasuna priekšli-
kums:

«5. panta beigās strīpot vārdus «bet ne vairāk par zem-
kopības ministra noteiktām normām"."

Lūdzu pacelties, kas ir par Jezupa Trasuna
priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas tikai 9
balsis, nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. No-
balsošanā nāk 5. pants pārlabotā veidā. Ludzu pa-
celties, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas
atturas pie panta? Nav. Pants pieņemts vienbal-
sīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 6. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
«6. pantā pēc vārda «sodāmi" ielikt vārdus «tiesas ceļā".

Strīpot teikumu: «Sodu uzliek zemkopības ministrs un pie-
dzen administratīvā kārtā". R. Lindiņš.

«6. panta beigās strīpot vārdus: «ieskaitāms valsts ienā-
kumos" un to vietā likt «p ieskaitāmas būvniecības fondam".

A. Albērings.
„6. pantā strīpot pēdējos divus vārdus: «valsts ienāku-

mos" un to vietā likt «būvniecības fondā".
O. Nonācs.

«6. panta beigās strīpot vārdus: «valsts ienākumos" un
to vietā likt: «būvniecības fondā". A. Velkme."

Priekšsēdētājs _ Fr. Vesmanis: Alberinga, No-
nāca un Velkmes pārlabojums pie 6. panta atkrīt sa-
skaņā ar jau pieņemto lēmumu pie 1. panta. Caur-
skatāms tādēļ tikai Lindiņa pārlabojums pie 6. panta.
Vārdu pie šī pārlabojuma neviens neveļas? Ludzu
referenta atsauksmi.

Referents A. Kalniņš: Lindiņa pārlabojums pie
6. panta budžeta komisija ir noraidīts.

Priekšsēdētājs Fr._ Vesmanis: Agrarpolitikas
komisijas referentam vārds.

Referents E. Grantskalns: Agrarpolitikas komi-
sija pieņēma Lindiņa pārlabojumu, kaut gan ari tur
bij pretējas domas. Pārējie pārlabojumi, protams,
atkrīt.

PriekšsēdētājasFr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Lindiņa priekšlasījums pie 6. panta, kurš skan:

«6. pantā pec vārda «sodāmi" ielikt vārdus «tiesas ce-
ļā" . Strīpot teikumu: «sodu uzliek zemkopības ministrs un
piedzen administratīvā kārtā"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šoLindiņa priekš-
likumu. Par Lindiņa priekšlikumu nodota tikai 21
balss; nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. No-
balsošanā nāk 6. pants II. lasījuma pieņemta redak-
cijā. Lūdzu pacelties, kas ir pret 6. panta pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts,
vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt pārlabojumus pie 7. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«7. pantu izteikt šādi:
«Aizdevuma kopsumā būvkokos un naudā vienai saim-

niecībai, ar 12 un vairāk ha zemes platības, nevar pārsniegt:
ēku celšanai no koka — Ls 2.500, no kleķa — Ls 4000 un
no pārējiem ugunsdrošiem materiaaliem — Ls 5000. Saim-
niecībām mazākām par 12 ha aizdevuma norma nevar pār-
sniegt Ls 300 uz 1 ha no saimniecības kopplatības" .

J. Trasuns."
«7. pantā strīpot sumas « 150", ,,225" un «300" un to

vietā likt «200", «300" un «400". V. Bastjānis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam ,
Trasunam.

J. Trasuns (Latgales darba partija)_ Kungi!
Šis ir pants, no kura atkarasies _ vai visparīgļ mes
varēsim šo likumu likt pastāvoša likuma vieta, vai
nē. Ja mēs izsniegsim zināmu normu un nedosim
iespēju ari uz līdzšinējiem noteikumiem dabūt kokus,
tad mēs nonāksim bezizejas stāvoklī un mums šis li-
kums būs vai nu jāatceļ, vai jāpārveido, lai atrastu
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izeju. Ja mes nopietni domājam, ka šis likums, kuršiziet uz ugunsdrošu eku veicināšanu, varētu pastā-
vet. tad mums aizdevumu norma jāpieņem augstāka.
Te ir vairāki priekšlikumi. Deputātu kungi ar vi-ņiem iepazinušies, varbūt ir jau izšķīrušies, par kuruno viņiem balsot Es gribu apstāties pie otra mo-menta, kas uzsvērts mana priekšlikumā. Otrā lasī-juma pieņemta redakcija ir teikts: «Par vidējo saim-niecības normu uzskatama tada saimniecība, kurai ir20 ha platības." Ja mes apsveram Latvijas apstāk-
ļus, tad jāsaka, ka par vidējo saimniecību nevar uz-
skatīt tādu, kurai ir 20 ha platības, sevišķi, ja ņem-
sim vēra Latgali. Takā pārējā Latvijā — Vidzemē
un Kurzeme — lielāka daļa_jaunsaimniecību jau ap-
būvējušas

^
tad galvena kārta tagad jāņem vērā Lat-

gales apstākļi. Izstrādājot un pieņemot šo likumu,
mums janak pie slēdziena, ka vidējās saimniecības
nav ar 20_ ha platību, bet gan ar 12 ha platību. Tādēļ
likums butu jāuzbūvē, izejot no šīs zemes platības.
Daži kungi varbūt cels iebildumus, ka tādai saimnie-cībai nebūtu vajadzīgs tik liels aizdevums, kā tiek
prasīts manapriekšlikuma. Bet, kungi, ja tās saim-
niecības pastāv, tad pie eku celšanas Ielas starpības
nav, vaita _r 12 ha saimniecība, vai 20 ha saimnie-cība

^
Ta ka agrāra likuma un pārējos likumos pa-

redzēts, ka zemākas par 20 ha saimniecības saņem
zemākas normas, izejot no viena hektāra, tad man
jāsaka, ka mes šīs_ saimniecības tikai nostādīsim
daudz sliktākos apstākļos. Tāpēc es gribētu uzturēt
savu priekšlikumu un griežos pie augstā nama, lai to
pieņemtu, kamusu apstākļos par vidējo saimniecību
butu atzīta, tada, kam ir 12 ha zemes platības. Tās
normas, kādas pieņemtas 2. lasījumā, jāattiecina ari
uz tādam saimniecībām un lielākām, jo pie ēku cel-
šanas nespēle lielu lomu hektāru daudzums. Ja tā
saimniecība pastāv, tad ēkas ir nepieciešamas tā kāta, un lai viņas uzbūvētu, vajadzīgs attecīgs aizde-
vums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
£rtj. V. Bastjānis (sociāldemokrāts): 7. panta pārla-

aļr'-riojumi, kuri iesniegtino Jezupa Trasuna, man šķiet,» nebūtu pieņemami tapec, ka Trasuns, varbūt pret
savu gribu, tomēr kreditus, kurus viņš it kā aizstāv,
patiesība sašaurina._ Viņa pārlabojums iziet uz to,
lai kredita normu, kāda bija ievesta 2. lasījumā, t. i.
3.000 latu uz_ saimniecību, samazinātu uz 2.500 latu.
Tapec tas nak nevis par labu, bet gan par sliktu
jaunsaimniekiem tik tālu, cik tālu tas kredita normu
sašaurina.. 2.500 latu priekš 20 ha lielām saimniecī-
bām ir pārak niecīga suma, lai ar viņu uzceltu ēkas.
Es esmu izrēķinājis pec mazākām normām nekā ir
zemkopības ministrijai, ka saimniecībām, kurām bū-
tu 10, 12 pat līdz 15 ha, ir vajadzīgi būvkoki ne ma-
zāk par 6.000 kub. pedam. Rēķinot 10 rubļu par
kubikpedu, tas iztaisa 60.000 rubļu. Tādas saimnie-
cības, kurasir lielākas par 20 hektāru un kurām va-
jadzīgas 4 ēkas, vajadzīgs 8.000 kubikpēdas koka
materiāla jeb nauda_ 80.000 rubļu. Ja mēs pieņem-
sim tosumu, kuru jus liekat priekšā, tad ēkas uzcelt
nevarēs. Pie šī panta ir vel otrs priekšlikums, kuru
iesniedzu es, mazākam saimniecībām palielināt aiz-
devumu normu uz hektāru. Ņemot vērā to, ka li-
kuma nav ievestas saimniecības pēc tipiem, bet ir
tikai divas iespējamības, nosakot vispārēju aizde-
vumu normu vai rēķinot pec hektāriem. Tad, man
šķiet, ir vajadzīgs tomēr aizdevumu lielumu uz 1 ha
palielināt tam saimniecībam_ kurām zemes platība
ir maza. Eku ziņa galu galā ir viena alga, vai nu
jaunsaimniekam ir 10, 12 vai 15 ha, ēkas vajadzēs
tas pašas un tikpat daudz. To šķirot nevar. Un ja
nu viņš pēc 7. panta pieņemtās normas var dabūt
tikai 150latu uz ha, tad tada gadījumā viņš uz 10 ha

var dabūt pavisam tikai 75.000 rubļu. Ja nu no šiem75.000 rubļu atņem nost tos 60.000 rubļu, kas ir vaja-
dzīgi koka materiālam, tad paliek pāri tikai 15.000rubļi, ar ko viņš neko nevar iesākt. Tas nozīmētu
viņu nostadīt_ šausmīgi neizdevīgā stāvoklī. Tāpēc
man šķiet.butu nepieciešami šo normu priekš šīmsaimniecībām palielināt no 150 uz 200 latiem uz 1ha.
Las dotu iespēju saņemt vismaz 100.000 rubļu lieluaizdevumu un tad varētu kaut ko iesākt. Aiz šiem
motīviem tad butu jāizsakās pret Trasuna kungapriekšlikumu, liekot priekša pieņemt to pārlabojumu,
kuru esmu iesniedzis es.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Irasunam.

.lez. Trasuns (Latgales darba partija): Ja jaumums jaunsaimniecību vairākums būtu ar 20 ha unvairak.tad jau Bastjāņa kunga argumenti būtu pilnī-gi vieta. Bet jāsaka,ka vairākums jaunsaimniecību
nav 20 ha lieluma. Mums tadeļ jāiziet no vidējām
jaunsaimniecībām, kas tagad ir pārsvarā. Es jauap-
radīju pirmā sava runa, ka ieskaitot visas Latgales
jaunsaimniecības tādu ar 12 ha būs lielais vairākums
un tadeļ ari mums šo likumu uzbūvējot jāiziet no tā-
das saimniecības viedokļa. Drusciņ varbūt tā aiz-devumu norma caur to samazināsies, kad es ņēmu 12ha par pamatu. Samazināsies priekš lielākām saim-niecībām, bet es domāju, ka lielākās saimniecībasdaudz labāk varēs eksistēt, un viņas sastāda mazā-
kumu. Tas varēs kaut kādi uzpeldēt, bet mums jā-ņem vidējas jaunsaimniecības, kas sastāda vairā-kumu un jāliek tas par pamatu. Ja mēs ņemtu kājaunsaimniecības normu 12 ha, tad kaut gan jūs
normu palieliniet uz 1 ha, viņa tomēr visumā to su-
mu nesasniegs. Man_ liekas, ka censties lielākām '
saimniecībām palielināt aizdevumu normu nozīmētuvienu daļu saimniecību atstāt pavisam tukšā līdzekļu
trūkuma deļ. Pec tam, kad esam noraidījuši pašufondu, budžeta kartība mes nevarēsim izvest tikdaudz, cik aizdevumiem butu vajadzīgs. Mazākie
paliks tukša un nedabūs nekādus aizdevumus. Tā
velak radīsies visādas klizmas un cilvēki nevarēstikt pie aizdevumiem. Ta kā mums jārūpējaspar to,lai ax tiemjauriem līdzekļiem, kas mums ir, varētuapgādāt pec iespējas lielāku skaitu saimniecību,mums nevajaga censties normu pārāk palielināt
priekš lielam saimniecībām. Še_ mums būtu jāievērotas princips, ka mums jāapgādā pēc iespējas vairā-
kas saimniecības. Ja ņemam Latgali, tad redzam,
ka tur tādu saimniecību ar 20 ha ir pavisam niecīgs
procents. Lielāku par 15 ha mums nemaz nav. Ja
še ieskaitam ari vecsaimniecības, starp kurām vai-
rākums ir ar 12 ha platības, tad mums jāņem šī nor-
itu^par pamatnormu un no tas izejot jākalkulē viss
tālākais. Man liekas, šī norma taisni ir tā, kura
butu visvairāk piemērota, jo tiklab saimniecībām ar20 ha, ka saimniecībām ar 12 ha, ēkas jāceļ vienas
un tas pašas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija): Par -
deputāta Bastjāņa priekšlikumu varētu balsot tikai
tad, ja ņemtu par pamatu jaunsaimniecības, sevišķi
Vidzeme un_ Kurzeme. Ir fakts, ka tur jaunsaimnie-
cības ir lielakasne tikai par 12 ha vai 15 ha, bet es
domāju, ļoti prāva daļa bus tādu, kas lielākas par
20 ha. Bet ja ņemam Latgali, tad tas atkrīt. Bez
tam, kungi, jāņem verā.ka tad, kad Latgale sadalī-
sies no sadžam uz viensētām, tur nāks klāt ap 60.000
jaunsaimniecību, no kuram lielākā daļa būs mazākas
par 10 ha. Ta_tad, ja mes pieņemtu Bastjāņa pārla-
bojumu, tad mes ar to darītu pāri visām šīm mazām
saimniecībām. Saimniecības, kas būtu lielākas par
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20 ha u. t. t. varētu dabūt lielakas_ sumas, bet šīs
mazās saimniecības, kuram ēkas tāpat vajadzīgas,
— jo nevar iedomāties saimniecību, kura butu bez
ēkām, — tās nedabūtu neko, jo Latgale viss saim-
niecību vairums būs no 8—10 ha lielas. Tapeces
uzturu Jezupa Trasuna pārlabojumu. Es domāju,
taisnība prasa, lai mes drīzāk balsotu par Jezupa
Trasuna pārlabojumu, neka par Bastjāņa kunga pār-
labojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vairāk vardu ne-
viens nevēlas. Lūdzu referentus dot atsauksmes par
pārlabojumiem pie 7. panta.

Referents Aug. Kalniņš: Budžeta komisija pie-
ņēma Bastjāņa pārlabojumu, kurš nosaka: «7. pan-
tā strīpot sumas ,,150", «225" un ,,300" un to vieta
likt ,,200", ,,300" un ,,400". Jezupa Trasuna pārla-
bojums turpretim ir noraidīts. Man tikai labi nav
saprotams, par ko Jezups Trasuns šeit īsti cīnījās.
Viņa jaunsaimnieki ar 10, 12 un 15 ha lielu zemes
platību ir tāpat nodrošināti ari Bastjāņa priekšliku-
mā. Tie, kas būtu bijuši lielāki par 15 ha, sakāt, vai <
tiem nebūtu nekādas tiesības uz pabalstiem, uz eksi-
stēšanu. Es redzu vienu citu lietu, ko Jez. Trasuns
šeit grib izcelt, jo viņa priekšlikuma ir teikts, ka
saimniecībām, mazākām par 12 ha, pabalsti iztaisa
300 latu no ha. Pēc mana sajēguma ta ir taisni ta
vājākā vieta viņa priekšlikumā, jo tad,_ ja viņa priekš-
likumu pieņemtu, šis likums neveicinātu ugunsdrošu
būvju būvniecību, bet gan veicinātu koku būvniecību,
kuru gribam mazināt uz ugunsdrošo būvniecību rē-
ķina.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds agrarpo-
litikas komisijas referentam.

Referents E. Grantskalns: Ari agrarpolitikas
komisija pieņēma Bastjāņa pārlabojumu, bet norai-
dīja Jez. Trasuna pārlabojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
pārlabojumi pie 7. panta. Vispirms nāk nobalsošana
Jez. Trasuna priekšlikums, izteikt 7. pantu viņa
priekšā liktā redakcijā. Ja šo priekšlikumu pieņem-
tu, tad atkristu Bastjāņa priekšlikums. JaTrasuna
priekšlikumu noraidītu, tad nobalsošana nak Bast-
jāņa priekšlikums. Komisijas Jez. Trasuna priekš-
likumu ir noraidījušas. Jez. Trasuna priekšlikums

skan:7.pantuizteikt šādi:«Aizdevumukopsumā,būvkokos
un naudā vienai saimniecībai, ar 12 un vairāk ha zemes platī-
bas, nevar pārsniegt: ēku celšanai no koka — 2500 latu, no
kleķa — 4000 latu, un no pārējiem ugunsdrošiem materiāliem
— 5000 latu. Saimniecībām, mazākām par 12 ha, aizdevumu
norma nevar pārsniegt 300 latu uz 1 ha no sa'mniecības kop-
platības"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Jez. Trasuna
priekšlikumu. Par Jez. Trasuna priekšlikumu nodo-
tas 5 balsis, tas ir nepietiekošs skaits. Priekšli-
kums atkrīt. Nobalsošana nak Bastjāņa priekš-
likums:

«7. pantā strīpot sumas: «150", ,,225" un «300" un to
vietā likt ,,200", «300" un ,,400"."

Komisijās priekšlikums pieņemts. Lūdzu pacel-
ites tos, kas ir pret priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi.

Nobalsošanā nāk 7. pants pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties, kas butu pret 7. panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas pie 7. panta? Nav. 7. pants pār-
labotā veidā pieņemts vienbalsīgi. Ludzu nolasīt
pārlabojumus pie 8. panta.

Sekretārs J.Vesmanis:
«8. pantā „350/0" vietā likt „800/0" un pēdējo b nodalī-

jumu izteikt šādi: «tiem. kas minētas ēkas uzcēluši no mūra,
dzēst otra tik, cik paredzēts dzēst a punkta, t. i. tiem, kas
ēkas cēluši no koka". R- Lindiņš."

«8. punktā strīpot „700/0" un tā vietā likt „80o/0".
O. Nonācs."

12.A

„8. pantā „350/0" vietā likt „500/0" un „700/0" vietā
likt „750/o". Panta pirmās daļas beigas strīpot vārdus: «no
5. p. minētām koku ēkām nepieciešama koku materiāla vēr-
tības" Un to vietā likt: «no zemkopības ministrijas noteikta
koku ēkām nepieciešamā koku materiāla vērtības".

J. Trasuns."
«8. panta pirmā daļā a punktā „350/0 "vietā likt„500/0";

b punktā strīpot vārdu «mūra" un ta vieta likt «ugunsdro-
šiem materiāliem". A. Velkme."

«8. pantā 1) pirmā rindiņā pēc vārda «saimniecības" ie-
spraust vārdus «izņemot pastāvošās no kara nenopostītas
saimniecības";

2) pēc pirmā nodalījuma ievest sekošu nodalījumu:
«Pastāvošām no kara nenopostītām saimniecībām, ja tie

ēkas cēluši, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, no koka,
dzēšami 25»/o, bet, ja ēkas celtas no ugunsdroša materiāla —
500/o no izsniegtā aizdevuma".

3) panta piezīmi apzīmēt ar 2. un ievest piezīmi 1.:
«Pie saimniecībā nepieciešamām ēkām pieskaitāmas ari

tieši laukstrādnieku vajadzībām ceļamās dzīvojamas mājas".
A. Albērings."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): 8.

pants paredz, kādus atvieglojumus jaunsaimniekivar i-
baudīt no valsts. 1920. gada 21. decembra likums
nosaka, ka jaunsaimnieki var saņemt būvmateriālus
par ls maksas, un mēs zinam. ka uz katru eku vaja-
dzīgi būvmateriāli pēc tagadējam cenām apmēram
par 25.000 rubļu. Tā kā saimniecība vajadzīgas ir
4 ēkas, tad jaunsaimnieki saņem būvmateriālu 100.000
rubļu vērtībā un no šiem 100.000 rubļu pec 21. de-
cembra likuma jaunsaimniekiem tiek atlaistas 80%,
t. i. tiek atlaists 80.000 rubļu. Kad 1920. gada 21.
decembrī lika izdots šis likums, tad tas tika izdots
ar nodomu, noteiktu apziņu, lai jaunsaimnieki tada
ziņā tiktu pabalstīti, lai tie varētu savas ēkas uz-
celt, jo ar pašu spēkiem vien to tie darīt_ neiespēj.
Tagadējais likums, kuru mums ceļ priekša un kuru
apspriežam, šo pabalstu stipra mēra samazina. Te
mēs redzam likumā, ka uz katru saimniecību ir pa-
balsts tikai ap 8000 rubļu. Tad starp 1920. gada li-
kumu un tagadējo likumu, ko taisāmies' pieņemt ar
kreiso sociālistu balsīm, jaunsaimniekiem pabalsts
no valsts puses tiek stipra mēra samazināts (starp-
saucieni kreisā pusē). Lindiņš agrarpolitikas komi-
sijā teica uz mata to pašu_ ka šis likums jaunsaim-
niekus apspiež stiprā mēra, ka viņš traucēs viņu
apbūvēšanos. Tālāk, 1920. gada 21. decembra li-
kums deva jaunsaimniekiem solījumu, ka katrs jaun-
saimnieks varēs saņemt no valsts līdzekļiem 80.000
rubļu pabalsta. Daži jaunsaimnieki to ir izman-
tojuši, bet ir vēl jaunsaimnieki, kuri to nevarēja
izmantot un tagad nevarēs izmantot. Kuri bus
tie, kuri nevarētu izmantot šo pabalstu ?_ Vai
tas notiek ar viņu brīvu gribu? Nebūt ne.
Nevarēja izmantot tie, kuriem jaunsaimniecības
ir vēlāk iedalītas un kuri nevarēja tikt pie
būvkoku pieprasīšanas. Navsaņemuši būvkokus tie,
kuri ir nabadzīgāki un trūcīgāki un kuri nevarēja sa-
vas ēkas uzcelt. Tā tad to solījumu, ko valsts deva
1920. gada 21. decembrī, ja netiek pieņemts mans
priekšlikums, tagad_ valsts lauž un lauž jaunsaimnie-
kiem augstākā mēra par sliktu. Tapec es uzaicinu vel
pēdējā brīdī kreisos sociāldemokrātus apdomāties un
neuzstāties pret jaunsaimniecībām. Ja viņi nebal-
sos par priekšlikumu, kurš ir līdzīgs 21. decembra
likumam, tad viņi uzstāsies pret jaunsaimniecībām
un neļaus viņām apbūvēties.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberin-
gam.

A. Albērings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Ar pārlabojumu, kuru bij iesnie-
dzis Nonāca kungs un kurš ir pieņemts pie 3. panta,
tomēr ir paredzēts izsniegt būvkokus uz šī likuma
1. panta pamata ari saimniecībām, kuras ir lielākas

par 27 ha. Tāpēc ir vieta rnusu 8. panta pārlabo-

UG. 1981



1089 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 30. sēde 1924. gada 17./18. jūnijā. 1090

jums, kuru es ienesu un kurš paredz atvieglinājumus
būvkoku dabušana._ 21. decembra likums paredz
vecsaimniekiem zināmu atvieglojumu. Tā kā ar šo
likumu ir domāts atcelt 21. decembra likumu, tad
butu nepareizi, ja mes vecsaimniekiem neparedzētu
nekādu atvieglojumu. Manas domas nebūtu tās —
piešķirt viņiem tas pašaspriekšrocības, kas ir pare-
dzētas jaunsaimniekiem; tomēr var atzīt, ka viņiem
ir "-rutāk tikt uz kājām un ierīkot savas saimniecī-
bas. Tāpēc es paredzu šai pantā zināmu starpību
pie pabalstu saņemšanas ēku būvniecībai starp vec-
saimniekiem un jaunsaimniekiem. Likumā ir pare-
dzēts, ka ja jaunsaimnieki ceļ savas ēkas no koka,
tad viņiem dzēš 35%_ no vajadzīgā koka materiāla
vērtības; ja tie ceļ ēkas no ugunsdroša materiāla,
tadtiem dzēš 70%. Vecsaimniekiem, ja gribētu pie-
turēties pie 21. decembra likuma, vajadzētu dzēst
33%_ no izsniegto būvkoku vērtības, ja šie būvkoki
tiešam ir izlietoti tiem nolūkiem, kādiem tie piepra-
sīti. Es turpretim paredzu, ievērojot vēl to, ka viņi
būvkokus varētu dabūt uz kredita, mazāku ciparu,
tikai 25_%. Tā ir viena ceturtā daļa. Tā tad viņam
tagad jāsamaksā SU un paliktu tikai 1U. Bet mūsu
nolukspie likuma izdošanas bija, lai veicinātu uguns-
drošueku celšanu. Tāpēc būtu nepareizi, ja šī nor-
ma butu vienāda kā priekš tiem, kuri ceļ ēkas no
koka, tā priekš tiem, kuri ceļ ēkas no ugunsdroša
materiāla. Pārlabojumā ir teikts: «no izsniegtā aiz-
devuma". Te ir redakcionela kļūda. Es ceru, ka
šokļūdu, kura pārrunāta ari agrarpolitikas komisijā,
izlabos, kā agrarkomisijas referents aizrādīja, te jā-
pieliek klāt un jālasa nevis «izsniegtā aizdevuma",
bet «izsniegta aizdevuma būvkokos". Tad vēl pare-
dzēta piezīme 1. un piezīme 2. Mums te bija runa
par rnusu laukstrādnieku apstākļiem uz laukiem, ka
tie nav apmierinoši, ka nav tik labi apstākļi, kā būtu
vēlams. Bez šaubām, ir griba nostādīt savus strād-
niekus labākos dzīves apstākļos visiem vecsaimnie-
kiem un vispārīgi uz laukiem, bet nav iespējams, jo
saimnieki nespēj uzcelt vajadzīgos dzīvokļus pietie-
koši ērtus. Reiz jūs domājiet nākt pretī dzīvokļu jau-
tājumā laukstrādniekiem, tad nevienam nevar būt
iebildumu nepieņemt šo piezīmi, ko es lieku priekšā,
lai pie saimniecībā nepieciešamām ēkām pieskaitītu
ari tās ēkas, kuras celtas-tieši laukstrādnieku dzī-
vokļiem. Ja to mēs pieņemsim, tad es ceru, ka
stiprākā mērā ķersies pie šo ēku būves un vienā otrā
gadījumā pie pastāvošām saimniecībām tiks uzceltas
ēkas priekš strādniekiem, kurās būs iespējams ie-
kārtot dzīvokļus tā, kā to prasa modernā higiēna.
Es ceru, ka ari sociāldemokrātiem šis pārlabojums
būs pieņemams un viņi pretī nebalsos. Redakcionālo
kļūdu izlabos redakcijas komisija savā ziņojumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (socioldemokrats): Ja jau tagad,

ļ^/ ,2>airāk kā gadu pirms nākošām Saeimas velešanami
ļ%Lindiņam jākāp Saeimas katedrī un jāstāsta nepa-

tiesības, tad droši var sacīt, ka uz nākošo pavasari
Lindiņš solīs visiem jaunsaimniekiem ēkas uzcelt
par velti un visādus aizdevumus dzīves turpināšanai.
Šeit Lindiņš izrēķina ciparus, kuri nekādi nesaskan
ar patiesību. Tāpēc pieiesim pie lietas pilnīgi mate-
mātiski, bez politiskas demagoģijas un paskatīsimies
uz tām normām un uz to dzēšamo daļu, kas patie-
sībā iznāk. Ja jūs ņemsat saimniecības no 12 hektā-
riem, kādas ir piešķirtas jaunsaimnieku vairākumam
(R. Lindiņa starpsauciens), jā, 12—17 hektāru lielas,
tad koku daudzums ir vajadzīgs ne mazāk par 6.000
kubikpēdām. Ja kubikpēdas cenu rēķināsim pēc tir-
gus vērtības — un pēc šī likuma tas ir jādara,— tad

,viņa maksās apmēram 10 rubļu. Tā vismaz mums
ziņoja komisijā zemkopības ministrs. (R. Lindiņa
starpsauciens.) Tad tas jums vēl vairāk par sliktu,
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bet ja ņem 10 rubļu, tad viņš bus saņēmis koka ma-
teriālos 60.000 rubļu. Ja no šiem 60.000 rubļiem
jus dzesīsat 35 %,_ka ir pieņemts 2. lasījumā, priekš
koku buvem, tad jus dzēšat nevis 8.000 rubļu, kā Lin-
diņš doma,bet 21.000 rubļus. Ja jūs būvējat no uguns-
droša materiāla, tad dzēš 70% jeb 42.000 rubļus.
Kur paliek Lindiņa 8.000? Ja ņem saimniecības no
17—20 haktariem, tad jāizsniedz vismaz 8.800 kubik-
pēdas, jeb nauda 88.000 rubļu, no kuras sumas dzēš
pirmā gadījuma, t. i., ja ēkas būvē no koka, 30.800
rubļi, bet ja tas ceļ no ugunsdrošiem materiāliem—
61.600 rubļus. Ka jus redzat no šiem kailiem mate-
mātiskiem cipariem, Lindiņa sprediķis ir galīgi ap-
lams.

Man tomēr šķiet .ka ievērojot jaunsaimniekugfū-
tosapstakļus un lai nedarītu lielu lūzumu starp līdz-
šinējo un jauno likumu, tad, varbūt, patiešām ir ie-
spējams iet vel talak un dzēšamās daļas procentu
paaugstināt. Es, protams, nedomāju, ka var iet tik
tālu, kā Lindiņš gribēja iet. Viņš gribēja maksāt
160%_ no koku materiāla vērtības tam, kas ceļ sa-
vas ēkas no ugunsdrošiem materiāliem. Ko tas iz-
taisa ciparos_ runājot? Uz šī likuma pamata priekš
ugunsdrošu eku celšanas var dabūt 4.000 latu, t. i.
200.000 rubļu. No šīs sumas, kā mēs redzējām, uz
koku materiāliem krīt 88.000 rubļi. Lindiņš liek
priekša dzēst 160% no šo materiālu vērtības, jeb
140.800 rubļus. Tā tad, ja viens saņēmis 200.000 rubļu
lielu aizdevumu, tad Lindiņš atlaidīs viņam 140.000
rubļus un valsts dabūs atpakaļ tikai 60.000 rubļus.
Vai līdz šimmums ir tāds likums, kas paredz dzēst
160% no koku materiāla vērtības? Nav tāda likuma.
Mums ir tikai 21. decembra likums, kas dzēš 4/5 jeb
80%. Par to tad ari vajaga runāt un ne par ko citu.
M.an šķiet, ka ir iespējams pieņemt Velkmes un No-
nāca priekšlikums, kas pavairo dzēšamās daļas pro-
centus no 35% uz 50% un no 70% uz 80%. Šādā
gadījuma saimniecība ar 20 ha, no 88.000 rubļiem,
ko tā saņems koka materiālos, dabūs dzēstus 50%
jeb 80%, tā tad 44.000 rubļi, jeb 70.400 rubļi, skato-
ties pec ta, vai ēkas tiks celtas no koka vai uguns-
drošiem rnaterialiem. Mazāka tipa saimniecība, ku-
ra saņems 6.000 kubikpedu koka materiāla 60.000
rubļu vērtībā, dabūs dzēstus tos pašus 50 jeb 80
procentus, resp. 30.000, jeb 48.000 rubļu. Kā priekš
viena, ta priekš otra saimniecības tipa tās ir stipri
lielas sumas. Ja ēkas ceļ no ugunsdrošiem mate-
riāliem, tad ari dzēšamās daļas ziņā tas ir
tikpat liels procents, kāds paredzēts līdzšinējā
likumā. Tāpēc nav iespējams runāt par to,
ka te kādam notiktu pārestība. Par to mēs
varam gan runāt, ja ēkas celtu no koka un
dzēstu tikai 50%. Bet katram taču paliek brīva iz-
velē, celt ēkas vai nu no ugunsdroša materiāla un
saņemt 80% vai no koka un saņemt tikai 50%. Ja
pie šīs lietas pieejam no reālās dzīves viedokļa, tad
jāsaka, ka acumirklī jaunsaimniekam ir visvairāk no
svara tas, cik daudz viņš var dabūt naudas un ko
viņš par to var uzcelt. Dzēšamās daļas lielums acu-
mirklī nav tas centrālais punkts, bet ir blakus jautā-
jums, salīdzinot ar aizdevumu lielumu un nomaksas
termiņiem. Darot pāri savā ziņā ar dzēšamo daļu,
valsts nāk pretim termiņa ziņā. Tas ari še skaidri
jāpasaka. Ja negribam grozīt līdzšinējo kārtību,
tad vispārīgi nav vajadzīgs jaunais likums. Bet ja
gribam paturēt 21. decembra likumu, tad nedrīkstam
aizmirst, ka mūsu meži tiks izputināti un aizdevumus
ugunsdrošu ēku celšanai neviens nedabūs. Tāpēc
man šķiet, ka būtu pieņemami tie pārlabojumi, kuri
liek priekšā dzēst 50%, ja ēka tiktu celta no koka
un 80%, ja ēka tiek celta no ugunsdroša materiāla.
Visi pārējie priekšlikumi šinī jautājumā atkrīt.

35
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Kas attiecas uz Alberinga kunga pārlabojumu
par 25 un 50 procentu dzēšanu vecsaimniekiem, tad
lieta ir diezgan neskaidra. Alberinga kungs aizrā-
dīja, ka ir notikusi pārskatīšanās, ka viņš nemaz nav
gribējis priekšlikumu iesniegt tādu, kāds te uzrak-
stīts. Es nezinu, vai ir iespējams šai ziņā ko izlabot
un pielikt klāt jaunu tekstu. Ja tas butu iespējams,
tad par to varētu runāt, bet ja nu tas nav iespē-
jams, kas tad paliek? Alberinga kungs prasa, lai
vecsaimniekiem dzēš 25% vai 50%_ n o aizdevu-
m a, bet nevis no koka materiāla vērtības. Ja viens
vecsaimnieks būs dabūjis aizdevumu — un viņš to
var dabūt krietni lielu, to lielāko, kāds tik var būt —
tad viņam tiks dzēsta daudz lielāka suma neka jaun-
saimniekam. Par ko? Tikai par to, ka viņš ir vec-
saimnieks, ne par ko citu. Ja jau ir pieņemts No-
nāca priekšlikums, tad vecsaimnieki jau bauda vi-
sus atvieglojumus. Viņi dabūs kokus pēc zemko-
pības ministrijas normām, dabūs vismaz 88.000_rubļu
lielu aizdevumu, 3 gadus maksās tikai 1%. un pec tam
viņi to pārvērtīs par parādu uz 28 gadiem, dzēšamu
ar 6^2%. Priekš kam tad viņiem vēl dzēšamo daļu?
Man šķiet, ka pēc Nonāca kunga pārlabojuma pie-
ņemšanas visi vecsaimnieki uzcels sev spīdošas ēkas
un jaunsaimniekiem atliks tikai griezt zobus un teikt:
«Lūk, ar šo likuma piezīmi jūs esat uzcēluši spīdo-
šas ēkas vecsaimniekiem, bet jaunsaimniekusatstā-
juši bez ēkām." Šī piezīme ir tā, kas Hek nopietni
pārdomāt par to, vai šis likums nav jāgāž vispār
cauri. Tāpēc tagad vēl iet tālāk un pieņemt Alberinga
priekšlikumu dzēst vecsaimniekiem visas tas lielas
sumas, ko viņi saņēmuši kokos, nozīmētu kaitināt un
tracināt jaunsaimniekus un vairāk neko. Tad jau
iznāktu tā, ka tam, kam ir, tam tiek dots, bet kam
nav, no tā tiek vēl atņemts nost. Tāpēcpriekšlikums,
kuru iesniedzis Albērings, nav nekādā ziņa pieņe-
mams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr.
Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales demokrātu frakcija):
Mani kungi! Ūz Lindiņa kunga priekšlikumu var

/U£ skatīties no divām pusēm. Pirmkārt, var skatīties
no aizdevumu dzēšamo procentu lieluma un var ska-

LS tities ari no jaunsaimnieku puses, kuriem tas aizde-
vums jādabū. Ja mēs skatāmies tikai no aizdevumu
dzēšanas procentu puses, tad varbūt varētu teikt,
ka procents ir pārmērīgi liels un vajaga to samazināt.
Bet, kungi, ja mēs ņemam saimniecības, kam aiz-
devumu būs jāņem, tad vajaga ieturēt zināmu tais-
nību. Mēs zinām, ka ļoti liela jaunsaimnieku daļa ir
dabūjuši būvmateriālus uz priviliģētiem noteikumiem
un tagad pēc jaunā likuma citām jaunsaimniecībām
grib dot citādus noteikumus. Lindiņa kunga priekš-
likums vistuvāk! pienāk tiem noteikumiem, kādi bija
agrāk un tāpēc mana frakcija balsos par Lindiņa
kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Te

\ mums Bastjāņa kungs cēla priekšā pavisam savadu
matemātiku un mēģināja pierādīt to, ka 35% līdzinā-
jās 80% vai pat ir vēl lielāks. Vispirms, man liekas,
vajaga vienkārši paskatīties uz jautājumu tā, kā tas
bija agrākā likumā. Agrākā likumā bija 80% atvieg-
linājumu un tagad tikai 35%, kuru jūs te liekat
priekšā. Tā tad tas jautājums ir pilnīgi skaidrs un
jums nepavisam nevajadzēja nākt un no šī katedra
censties to pierādīt. Kas attiecas uz 160%_ no koku
vērtības, tad tas ir priekš ugunsdrošām ēkām, un
man liekas, ka ir ļoti skaidrs, ka, ja grib, lai ceļ no
ugunsdroša materiāla ēkas jaunsaimnieki, tad valstij
jānāk pretī ar lielākiem pabalstiem. Tāpēc sociāl-

demokrātu mazinieku frakcijas priekšlikums ir
160,000 rubļu uz katru jaunsaimniecību.' Ja jūs daudz
maz ko saprotat no būvniecības, tad jūs redzēsat,
ka 160.000 rubļu pabalsts no valsts ir tikai viena
maza daļa, jo bez pus miljona neviens jaunsaimnieks
ugunsdrošas ēkas uzcelt nevar. Tagad liekas, jau-
tājums ir skaidrs. Jūs nākiet un pazeminiet 21. de-
cembra likumu un ko jūs ar to dariet. Jūs do-
mājiet laikam, ka jaunsaimnieki tagad paši var uz-
celt ēkas. Bet ar ko uzcels, ja viņiem nekā nav. No
pirkstiem vien nevar nekādus līdzekļus izspiest. Jūsu
priekšlikums, ja jūs tāpat saprotiet, ka jaunsaimnie-
kiem nav līdzekļi, nav nekas vairāk, kā jaunsaim-
nieku izdzīšana zem egles, jūs jaunsaimniekus dze-
niet no ēkām ārā un domājiet, ka viņš var dzīvot
tāpat kā čigāns zem egles (starpsaucieni kreisā pu-
sē). Es tāpēc vēlreiz griežos pie zemkopības resora
vadītāja un prasu, kādu stāvokli zemkopības mini-
strija domā ieņemt pret šādu priekšlikumu, kādi viņai
ir nodomi, jošis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs priekš
jaunsaimniekiem. Tas, ko nupat domā izvest kreisie
sociālisti, nogriež katru ceļu jaunsaimniekiem, ņem
viņiem iespējamību uzcelt savas ēkas. Es domāju,
ka zemkopības ministrs uzstāsies pret to.

Priekšsēdētājs Fr. Vsmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas pie 8. panta. Lūdzu referentus dot at-
sauksmes par pārlabojumiem.

Referents A. Kalniņš: Budžeta komisijā ir pie-
ņemts no pārlabojumiem pie 8. panta tikai viens, un
proti, 2. daļa no Velkmes pārlabojuma, kurš skan:
«8. panta 1. daļā b punktā strīpot vārdu «mūra" un
tā vietā likt «ugunsdrošiem materiāliem", lai necel-
tos pārpratumi, ko sauc par mūra ēku. Tas bija tas
motivs, kamdēļ budžeta komisija šim priekšlikumam
piekrita, likt „mura" vietā «ugunsdrošiem materiā-
liem". Citi pārlabojumi pie šīpanta budžetakomisijā
ir atraidīti. Budžeta komisijas vārdā pie Velkmes
pārlabojuma lūdzu dalītu balsošanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Grants-
kalnam.

Referents E. Grantskalns: _ Agrarpolitikas ko-
misijā bez jau tā pašaVelkmes pārlabojuma b punkta,
kurš tika tur pieņemts, vēl ir pieņemts Alberinga
pārlabojums, pie kam man pie otrā nodalījuma šinī
pārlabojumā ir jāpaskaidro, ka agrarpolitikas komi-
sija pārlabojumu tā saprata, ka attiecīgie 50%
no izsniegtā aizdevuma tiek dzēsti ne no visa aiz-
devuma, bet no aizdevuma būvkokos. Agrarpoli-
tikas komisija balsoja par šo pārlabojumu tā viņu
izprazdama. Tā tad komisijā pieņemts Alberinga
pārlabojums un Velkmes pārlabojuma b punkts. Ag-
rarpolitikas komisijas vārdā lūdzu dalītu balsošanu
par Velkmes priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nodalsošanānāk
pārlabojumi pie 8. panta. Ka pirmais nak nobalso-
šanā plašākais pārlabojums — Lindiņa pārlabojums.
Ja šis pārlabojums tiktu pieņemts, tad atkrīt No-
nāca, Trasuna un Velkmes priekša liktie pārlabojumi.
Ja šis pārlabojums tiktu atraidīts, tad kā nākošais
nāk nobalsošanā Nonāca pārlabojums. Ja Nonāca
pārlabojumu pieņemtu, tad atkrīt Trasuna pārlabo-
juma II. daļa. Tālāk nāks nobalsošanā Trasuna pār-
labojums un pēc tam Velkmes un Alberinga pārla-
bojumi. Vispirms es lieku uz balsošanuLindiņa pār-
labojumu pie 8. panta, kurš skan:

«8. pantā „35o/0" vietā likt „80o/0" un pēdējo b nodalī-
jumu izteikt šādi: «tiem, kas minētās ēkas uzcēluši no mū-
ra, dzēst otra tik, cik paredzēts dzēst » punktā, t. i. tiem,
kas ēkas cēluši no koka"."

Komisijā priekšlikums noraidīts. Lūdzu pacel-
ties, kas ir par Lindiņa pārlabojumu. Par Lindiņa
pārlabojumu nodotas tikai 16 balsis; nepietiekošs
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skaits, tas atkrīt. Nobalsošana nak Nonāca pārla-
bojums:

„8. pantā strīpot „700/0" un tā vietā likt „80o/0"."
Lūdzu pacelties, kas ir par Nonāca pārlabojumu.

Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Nonāca pārlabo-
jumu. Nav. Kas atturas pie Nonāca pārlabojuma?
Balsošanas iznākums: par Nonāca pārlabojumu no-
dalās 46 balsis, pret to nav neviens, atturējušies 28.
Pieņemts. Līdz ar šī pārlabojuma pieņemšanu at-
krīt Jezupa Trasuna pārlabojuma daļa, kur viņš liek
priekšā «70% " vietā likt «75% ". Tālāk viņš iesniedz
paziņojumu, ka viņš noņem savu pārlabojumu, sākot
ar vārdiem «panta I. daļas" līdz beigām. Tā. tad
tas atkrīt. Nobalsošanā tomēr nāk Jezupa Trasuma
I.daļa 8. pantā «%" vietā likt „50%". Šī viņa
pārlabojuma daļa sakrīt ar Velkmes pārlabojuma da-
lu: 8. panta I. daļā a punktā «35%" vietā likt «%".
Es lieku tagad Jezupa Trasuna un Velkmes pārla-
bojumu —

„35o/0" vietā likt „500/0".
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,kas ir par priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret priekš-
likumu. Nav. Kas atturas? Basošanas iznākums:
par Jezupa Trasuna-Velkmes priekšlikumu 49 balsis,
pret nav nevienas, atturējušies 22. Pieņemts. No-
balsošanā nāk Velkmes priekšlikuma vidējā daļa

„8. panta d punktā strīpot vārdu «mūra" un tā vietā
likt «ugunsdrošiem materiāliem"."

Komisijā tas pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret. Nav. .Lūdzu pacelties tos, kas atturuas
no balsošanas. Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Nobal-
sošanā nāk Alberinga priekšlikums pie 8. panta:

«pirmā rindiņa pēc vārda «saimniecības" iespraust vār-
dus «izņemot pastāvošās no kara nenopostītās saimniecības;
2) pēc pirmā nodalījuma ievest sekošu nodalījumu: «Pastāvo-
šām no kara nenopostītām saimniecībām, ja tie ēkas cēluši,
saskaņā ar šā likuma noteikumiem, no koka, dzēšami 25o/o,
bet ja ēkas celtas no ugunsdroša materiāla — 50o/0 no iz-
sniegtā aizdevuma. 3) panta piezīmi apzīmēt ar 2. un ievest
piezīmi 1.: «Pie saimniecībām nepieciešamām ēkām pieskai-
tāmas ari tieši laukstrādnieku vajadzībām ceļamās dzīvoja-
mās mājas"."

Nobalsošanā nāk Alberinga priekšlikums pie 8.
panta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Alberinga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Al-
beringa priekšlikumu — 26, pret — 32, atturas 5.
Noraidīts. Nobalsošanānāk 8. pants pārlabotā veidā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas
ir par 8. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums:
par 8. panta pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret nav
neviens, atturējušies 8. Pants pieņemts. Lūdzu no-
lasīt pārlabojumus pie 12. panta.

Sekretārs J. Vesmanis:
«12. pantu strīpot. R. Lindiņš."
« 12. pantā strīpot vārdus: «Ar šī likuma spēka stāša-

nos" un to vietā likt „Ar 1925./26. budžeta gada sākumā".
A. Velkme."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Lindiņš liek

"priekšā 12. pantu pavisam strīpot. 12. pants no-
saka, ka ar šī likuma spēkā stāšanos tiek atcelts tas
likums, kas līdz šim ir spēkā. Ja pieņem Lindiņa
priekšlikumu, tad ir divi likumi spēkā _ viens likums,
kas izdod būvkokus pēc līdz šim pastāvošam takses
cenām, no kurām tiek dzēstas 4/5, un otrs likums, kas
dod aizdevumus pavisam uz citiem, noteikumiem.
Abi likumi būs spēkā. Nu ir jautājums, pec kura li-
kuma tad nu rīkosies Lindiņš un viņa piekritēji: vai
viņi ievēros 21. decembra likumu jeb šo likumu?
Laikam tā: ja būs izdevīgs 21. decembra likums, tad
izlietos to; jaizdevīgs būs otrs likums, piemēros to.

Tāda prakse laikam gan nav nevienā valstī. Es
saprotu Velkmes priekšlikumu, kurš iziet uz to, lai
likumu ievestu dzīvē ar nākošo budžeta gadu. Tam
priekšlikumam ir zināms saturs. Velkme negrib, ka
likums stājas spēkā šogad. Viņš grib to uz vienu
gadu atlikt,_lai tas, tā sakot, norūgst. Ja šim priekš-
likumam vēl bija pamats tad, kad runāja par fondu,
tad tagad, kad fonds ir atraidīts, šim priekšlikumam
ir jākrīt. Budžetā ir līdzekļi uzņemti priekš lauku
būvniecības. Šie līdzekļi ir gan mazi, bet skaidrs
ir tas, ka neviens vasarā kokus necirtis un nevienu
ēku no tiem nebūvēs. Šim likumam koku ziņā būs
nozīme tikai ziemā un tāplc ir iespējams, ka ziemā
tiek pieņemts papildu budžets, kur ienākumos mēs
ievedīsim sumas, kas nāks no koku cirtējiem un iz-
devumos aizdevumu sumas, kuras viņš saņem. Tā
tad te ir tieša grāmatvedība,kur ienākumi balansējas
ar izdevumiem. Tas būtu attiecībā uz kokiem. Kas
attiecas uz aizdevumiem, uz aizdevumu sumām, tad
priekš tam līdzekļi paliek tikpat lieli, cik lieli viņi
bija pēc 21. decembra likuma. 91k miljonu latu bu-
džetā paredzēti tām vajadzībām. Ja atstātu spēkā
21. decembra likumu, tad līdzekļi nepieaugtu, bet
būtu tie paši. Tā tad aizdevumi šogad paliek tādā
pat stāvoklī, kādā viņi būtu bijuši, jaatstātu spēkā
veco likumu. Tālab marr šķiet, ka abi pārlabojumi,
kas iesniegti, ir noraidāmi un likumam nekāda no-
stāvēšanās nav vajadzīga. Ja viņu atrod Saeima
par vajadzīgu pieņemt, tad viņam jāstājas spēkā
tagad. Ja ari aizdevumiem 91/2 miljoni latu nebūtu
pietiekoši, tad būtu jārunā par to, ka līdzekļi jāpa-
vairo un pie papildu budžeta nāktos par to spriest.
Bet pieņemt tagad likumu, atliekot tā ievešanu uz
kādu gadu, tam nav nekāda satura. Tad es saprotu
vēl pretējo, ka mēs gāžam likumu cauri. Un motivi
priekš tā ir. Tas ir Nonāca pārlabojums. Tāpēc
likumu varam gāzt cauri, ja to gribam, bet nevis
pieņemt un likt tam nostāvēties,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-

tātu kungi! Pēc tam, kad mēs esam šajā likuma
noraidījuši fondu un pēc tam, kad mēs esam norai-
dījuši pabalstu jaunsaimniekiem kā priekš koku, ta
mūra ēku būvēšanas, liekas ir skaidrs, ka mes šo
likumu pieņemt nevaram. Mans priekšlikums, strī-
pot 12.pantu, nozīmē, ka jašis likums tiktu pieņemts,
lai netiktu atcelts 21. decembra_ likums. Tas liek
Bastjāņa kungam vēl reiz apdomāt un pārdomāt, vai
tas solis, ko viņš sper, ir pareizs vai nē. Tāpēc vi-
siem tiem, kas ir par to, lai šinī likumā būtu fonds
un pabalsts jaunsaimniekiem, ir jābalso par to, lai
12. pants tiktu strīpots. Kā mazāk pieņemams, bet
tomēr pieņemams būtu Velkmes priekšlikums. Tas
pasaka, ka likums nevar stāties spēkā no šī gada
rudens, bet tikai pēc viena gada. Tas tajā ziņā ir
pieņemams, ka visiem itiem, kam ir mešķirtas jaun-
saimniecības, vēl tiek dots viens gads pa galvu, pa
kaklu, ar visiem spēkiem, vervējot talciniekus, ņemt
vēl no valsts mežiem, cik vien_ iespējams, lai varētu
celt savas ēkas. Tas to nozīmē. Šis viens gads
nebūs jaunsaimniekiem, ja tiktu pieņemts Velkmes
priekšlikums, atpūtas gads, tā ziema būs šausmīga
darba ziema, bet tomēr jaunsaimnieki varētu kaut
ko vinnēt. Tādēļ mana frakcija, ja tiks noraidīts
mans priekšlikums, balsos par Velkmespriekšlikumu,
lai likums pēc iespējas tik drīzi nestātos speķa, jo
tas ir likums, kas dzen jaunsaimniekus zem egles.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Lūdzu referentus izteikties par priekš-
likumiem pie 12. panta.

Referents Aug. Kalniņš: Priekšlikumus pie 12.
panta budžeta komisija noraidīja.

35*
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds koreferen-
tam Grantskanam.

Referents E. Grantskalns: Tāpat visus priekš-
likumus noraidīja ari agrarpolitikas komisija.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāks
vispirms Lindiņa priekšlikums — 12. pantu strīpot.
Ja tas tiks pieņemts, tad atkritīs Velkmes priekšli-
kums. Ja Lindiņa priekšlikums tiks atraidīts, nāks
nobalsošanā Velkmes priekšlikums un pēc tam pats
pants. Lieku uz balsošanu Lindiņa priekšlikumu pie
12. panta, kurš skan:

«12. pantu strīpot."
Referenti izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par priekšlikumu. Par Lindiņa
priekšlikumu nodotas tikai 13 balsis; nepietiekošs
skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk Velk-
mes priekšlikums: ,

,,12 . pantā strīpot vārdus: ,,Ar šī likuma spska stāša-
nos" uu to vietā likt „Ar 1925./2u. budžeia gada sākumu".

Komisijās priekšlikums noraidīts. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par Velkmes priekšlikumu. Par Velk-
mes priekšlikumu nodotas tikai 16 balsis; nepietie-
košs skaits; priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk
12. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par
12. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā.
Balsošanas iznākums: par 12. panta pieņemšanu no-
dota 61 balss, pret to nav nodota neviena balss, at-
turējušies 9. 12. pants pieņemts 2. lasījumā pieņemtā
redakcijā. Redakcijas komisijas pārlabojumi pie šī
likuma un nobalsošana par likumu visā visumā sē-
des beigās.

Nākošais dienas kārtības punkts — ļjLm-u-*fl-s~
par valsts kontroles k o 1 e ģ i ias locek-
ļu a p s t i p r i n ā ša n u. Referents Petrevics.

Referents A. Petrevics: Augsti godātie deputātu
. kungi!_ Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai ap-

stiprināšanai valsts kontroles divu kolēģiju locekļus,
n skaita 12. Publisko tiesību komisija priekšlikumu ir

skatījusi cauri pļe slēgtām durvīm un tādēļ komi-
sijas vārda es lūdzu šo jautājumu skatīt cauri pie
slēgtam durvīm.

Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Komisijas priekš-
likums skan:

«Caurskatīt lēmumu par valsts kontroles kolēģiju lo-
cekļu apstiprināšanu slēgtā sēdē."

Vārdu pie priekšlikuma neviens nevēlas. No-
balsošanā nāk jautājums par šī dienas kārtības punkta
caurskatīšanu slēgtā sēdē. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret komisijas priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemts vienbalsīgi skatīt šo dienas kārtības
punktu cauri aizklātā sēdē. Saskaņā ar pieņemto lē-
mumu, lūdzu preses priekšstāvjus, publiku, kancle-
jasdarbiniekus.fzņemot stenografistus un balsu skai-
tītājus, atstāt sēžu zāli.

(Slēgta sēde.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Frakciju birojs
vienojies noņejutn.Q .dienaskārtības sekošus punktus:
10. likumupar Latvijas pievienošanos pie 1921. gada
25. oktobri Žeņevā no Tautu savienības starptau-
tiskās darba organizācijas galvenās konferences 3.
sērijas pieņemtiem konvenciju projektiem; 12. pa-
pildinājumu rīkojumā par zvērinātiem mērniekiem;
13. likumu par zemes ceļiem. Es lieku tagad frak-
ciju biroja priekšlikumu priekšā augstā nama ap-
stiprināšanai. Vārdu pie frakciju biroja lēmuma .lūdz
Nikolajs Kalniņš. Nikolajam Kalniņam vārds.

..- , Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Es lūgtu augsto
/ļ \} namu tomēr konvenciju šodien skatīt cauri. Lieta

ir tāda, ka šīs konvencijas nekādas plašākas debates
La: kt nevar, jo šinīs konvencijās runa iet par tādām

lietam, kuras jau faktiski dzīvē ir ievestas, bet kur
vajadzīgs tikai formelais apstiprinājums. Latvija līdz
šim vel nav ratificējusi nevienu konvenciju, un pat-
laban notiek ari starptautiskā biroja konference, uz
kuru ari mūsu valdība sūta savus priekšstāvjus. Un,
kungi, stāvoklis nu ir ļoti neveikls: starptautiskā bi-
roja konference piedalās mūsu priekšstāvji, pagājuši
vairāki gadi, kad tajās balsots par šīm konvencijām'
un tomēr mūsu parlaments nav vēl oficiāli ratifi-
cējis nevienu no šīm konvencijām. Ja mēs šodien <
viņas skatītu cauri, debatēt par viņām nebūtu va-
jadzīgs, jo mums ir radikālāki likumi nekā šīs kon-
vencijas prasa, tamdēļ jāizdara vienīgi formela rati-
fikācija. Un varētu paziņot starptautiskajam darba
birojam, ka mēs tomēr esam savu pienākumu izpil-
dījuši un zināmas konvencijas ratificējuši. Tāpēc es
izsakos pret frakciju biroja lēmumu un lieku priekšā
konvencijas šodien apstiprināt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.

Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Mums nav nekāda
iemesla nepiekrist frakciju biroja lēmumam, jo mēs
nevaram apgalvot, ka šīs konvencijas šeit izies cauri
bez debatēm. Sociālās likumdošanas komisijā, kul-
tas apsprieda, viņas izsaukušas lielākas vai mazākas
debates un pec būtības lieta nemaz tik vienkārša nav.
(Sauciens no vietas.) Acumirklī es runāju tikai par
rnusu plenārsēdi. Tā tad mēs varam paredzēt, ka
mes ilgāku laikupie šīmkonvencijām kavēsimies, kas
šodien nav iespējams un pat ja rit gribam beigt, tad
šīs konvencijas mus var diezgan kavēt. Bez tam,
ka mes lielas lietas nokavētu, neratificēdami, un pa-
liktu pakaļ citām valstīm, tas tā nav, jo pie Tautu
savienības pieder kādas 50 valstis. No visām tām ir
ratificējušas, piemēram, pirmo konvenciju, par kuru
te iet runa, tikai 3 valstis: Igaunija, Cechoslovakija
un Zviedrija. Ja mēs paliekam pakaļ visītai rūpnie-
cības valstīm, kas ari ir piedalījušās Tautu savienībā
un darba birojā, tad mums no tā ļaunums nevar cel-
ties. Konvencijas faktiski ir diezgan nenozīmīgas,
viņas mušu likumus lielā mērā negrozīs un uzliek ti-
kai turpmākus pienākumus. Tā tad, vai šodien vai
Rec 3 mēnešiem mēs tās pieņemam, tas neko negro-
zīs. Mes tikai laiku tērēsim, kura mums šodien nu
gan daudz nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Es at- A

ļaušos, kungi, tikai uz dažiem formelas dabas mo-
tiviem aizrādīt attiecībā uz kanvenciju ratifikāciju.
Pēc Versaļas līguma 13. daļas 45. panta neviena
valsts.kura skaitās par Tautu savienības biedri un
piedalās darba birojā kā loceklis, nevar atlikt kon-
venciju caurskatīšanu ilgāk par pusotru gadu. Šie
termiņi patiesībā ir notecējuši. Protams, var iztu-
rēties ta, kā Berga kungs to darīja: termiņi ir note-
cējuši, tikai 3 valstis šīs konvencijas ir ratificējušas,
var izturēties vienaldzīgi un formālo momentu igno-
rēt. To es saprastu tādā gadījumā, ja būtu nopietni
priencipieli iebildumi pret konvencijām. Bet ne so-
ciālas likumdošanas komisijā, nedz ārlietu komisijā
nav bijuši noteikti principieli iebildumi pret šīm kon-
vencijām. Gribētos zināt, kāpēc tad tagad šo for-
mālo apstākli ignorēt, lai konvencijas varētu iziet
cauri attiecīgai jestadei. Es domāju, ka tas aizņems
īsu laiku un tapec augstais nams neatradīs par iespē-
jamu šo konvenciju ratifikāciju atlikt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmnais: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Nobalsošanā nāk vispirms priekšli-
kums.

10. punktā paredzētos likumprojektus atlikt uz rudens
cci_'u."
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Ludzu pacelties, kas butu pret šo frakciju biroja
lēmumu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir par frakciju
biroja lēmumu, atlikt 10. dienas kārtības punktā pa-
redzētos projektus uz rudens sesiju. Beidzot lūdzu
pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iz-nākums: par frakciju biroja lēmuma apstiprināšanu
attiecība uz 10. punktu nodotas 36 balsis, pret 35, at-
turas 2. Frakciju biroja_ lēmums šajā jautājumā no-
raidīts. _ Nobalsošana nak frakciju biroja lēmums
attiecība uz 12. un 13. dienas kārtības punktos pa-
redzēto likumprojektu atlikšanu uz rudens sesiju.
Li,dzu pacelties tos, kas būtu pret frakciju biroja lē-mumu attiecība uz 12. un 13. dienas kārtības punktu.
Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts 12.
un 13. dienas kartības punktā paredzētos likumpro-
jektus atlikt uz rudens sesiju.

Nākošais dienas kārtības punkts — 1iķuņi-S
par a_r vāls tu preču kreditu izriiarito-
šaņj_ . Referents Siecenieks, Bīlmanis, Hans. Lū-
dzu referentus sniegt referātus. Vārds referentam
Sieceniekam.
\ Referents P.Siecenieks: Augstā sapulce! Likums

par ārvalstu preču kreditu izmantošanu ir radies tādā
0 kārta, ka dažas no ārvalstīm ir piedāvājušas Latvijai

savas preces dot kredita ar zināmu daļas nomaksu
25% apmēra un citu uz kreditu līdz 6 gadiem, pie
tam uz diezgan pieņemamiem, no mūsu apstākļiem
skatoties, procentiem, t. i. par 6% gadā. Lai šo pre-
ču kreditu varētu izmantot, valdība bij iesniegusi
Saeimai likumprojektu, kurš paredzēja, ka tanī ga-
dījuma, ja šo_ ārzemju preču kreditu izlietotu, finansu
ministrim butu dodama tiesība izdot valdības pa-
rādu zīmes, kuras šo kreditu ārvalstīm nodrošinātu.
Ja šo kreditu izlietotu valsts vajadzībām, tad attie-
cīgo sumu nomaksai būtu paredzamas budžetā at-
tiecīgas sumas. Tie bij galvenie noteikumi projektā,
kurš ienāca Saeimas komisijās. Apspriežot projektu,
tirdzniecības-rūpniecības komisija vienojās, ka šāds
ārzemju preču kredits būtu izlietojams un būtu ļoti
veļams. Tāpēc komisija vienbalsīgi pieņēma likumu
par ārvalstu preču kreditu izmantošanu. Bez tam
šis projekts tika apspriests ari finansu un budžeta
komisijās, kuras bija izdarījušas dažus nelielus pār-
grozījumusprojektā, kuru bija apspriedusi tirdznie-
cības un rūpniecības komisija Beigās visas komi-
jas vienojās uz šodien priekšā esošo likumprojektu,
kurš nosaka, ka tiesība izdot valsts parādrakstus
pieder finansu ministrim ar ministru kabineta piekri-
šanu. Tāpat finansu ministrim ir tiesība noteikt kādā
valūtā slēdzami šie līgumi. Tā kā beigās bija pa-
nākta pilnīga vienošanās visās komisijās, tad man
tirdzniecības-rūpniecības komisijas vārdā jāizsakās
par likuma pieņemšanu un jālūdz augstais nams pie-
ņemt viņu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai finansu
komisijas referents vēlas vārdu. vārds finansu ko-
misijas referentam Hanam.
\ — ~Referents J.Hans: Augstais nams! Visgrūtākais

problems, kas mums jāatrisina, sastāv līdzekļu ap-
gādāšanā mūsu saimnieciskās dzīves atjaunošanai.
Priekš tam mums ir vajadzīgi ne tikai lieli līdzekļi,
bet ari lēta nauda. ,

Ja mūsu rīcībā būtu lieli līdzekļi un nauda ne-
maksātu vairāk par 5—6% gadā, tad mums nedarītu
grūtības ne izpostīto apgabalu atjaunošana, ne ari
tad būtu dzīvokļu trūkums, jo tad tiktu būvēti tik
daudz jaunu namu, cik priekš iedzīvotājiem ir va-
jadzīgs. Bet lētu naudu mēs varam dabūt tikai ār-
zemēs.

Līdz šim mums nav izdevies dabūt ārzemju
aizdevumu zem izdevīgiem noteikumiem. Bet pē-

dēja laika, mes esam saņēmuši izdevīgus preču kre-
dita piedāvājumus.

Šādi piedāvājumi ir ienākuši tiklab no Zviedri-
jas, ka ari no Somijas. Zviedrija ir ar mieru pie-
šķirt mums preču kreditu līdz vienam miljonam
Zviedrijas kronu, t. i. apmēram 60 miljoni rubļu zem
sekošiem nosacījumiem: 25% ir samaksājami tūliņ
pec preces piesūtīšanas, kamēr pārējie 75% samaksā-
jami sešugadu laika, pieskaitot 6%. Šie nosacījumi
bez_ šaubām ir jāatzīst par izdevīgiem, sevišķi, ja
ievēro, ka zviedru preces bauda labu slavu un pir-
cējiem tiek dota tiesība preci pirkt vai pasūtīt pie
tas firmas, kuru viņš ieskata par labāko.

Šokreditu var izlietot tiklab privātpersonas, kā
ari pati valsts. Talaks noteikums šim kreditam ir
tas, ka valsts par parādā palikušiem 75% izdod pa-
rada zīmes.

Šī likuma nolūks ir, kā jau aizrādīts, pilnvarot
finansu ministriju šādas parādu zīmes izdot. Suma,
līdz kurai valsts šādas parāda zīmes var izdot, ir
nolikta uz 10 miljoni latu, jo, kā jau sacīts, līdzīgus
preču kredita piedāvājumus ir iesniegušas ari citas
valstis.

Ari finansu komisija ir tanīs ieskatos, ka augsta-
jam namam var ieteikt šo likumu pieņemt, jo preču
kredits rnusu saimniecībai bez šaubām atnesīs labu-
mu. Pirmā kārtā labums no tam būs mūsu lauk-
saimniecībai, jo Zviedrija mums var piegādāt galvenā
kārta lopus, lauksaimniecības mašinas, piensaim-
niecības ietaises, sēklas un citas eksporta preces.

Finansu ministrijas izstrādāto projektu finansu
komisija ir drusku _grozījuse. Šie pārgrozījumi li-
kuma raksturu tomēr nav grozījuši. Pirmā paragrāfā
finansu komisija ir ievedusi noteikumu, klrfinansu
ministrs valsts parāda zīmes drīkst izdot tikai ar
ministru kabineta piekrišanu. 2. paragrāfs satur
noteikumus, kāda veida valstij no savas puses ir jā-
nodrošinās, ja preču kreditu izlieto privātas firmas
un valsts par viņām izdod parāda zīmes. 3. para-
grāfs figurēja ministrijas projektā zem 2. paragrāfa
un nosaka, ka sīki noteikumi par šāda kredita izlie-
tošanu_ ir izstrādājami no finansu ministrijas un ap-
stiprināmi no ministru kabineta.

Finansu komisijas vārdā es lūdzu augsto namu
šo likumu pieņemt, un proti, ari saskaņā ar finansu
komisijas lēmumu, steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Budžeta
komisijas referenta vietā sniegs referātu budžeta
komisijas priekšsēdētājs Vesmanis.

Referents J. Vesmanis: Budžeta komisijas uz-
devums bija galvenam kārtām pārbaudīt šo likum-
projektu no budžeta viedokļa. Tādēļ ari budžeta
komisija ir atradusi par vajadzīgu piegriezt sevišķu
vērību tiem gadījumiem, kad kreditu izlieto valsts
iestādes, ko tādas iestādes var darīt tikai pēc tam,
kad attiecīgais kredits ir atvēlēts budžeta kārtībā.
Ari pret pārējiem likuma noteikumiem budžeta ko-
misijai iebildumu nav nekādu un tāpēc budžeta ko-
misijas vārdā es varu likumu atbalstīt tādā veidā,
kādā tas ir celts priekšā augstam namam.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings; Referenti
liek priekšā likumu par ārvalstu preču kreditu iz-
mantošanu caurskatīt steidzamības kārtība. Es
likšu steidzamību uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas
no balsošanas? Ari nav. Steidzamība pieņemta
vienbalsīgi. Atklāju vispārējas debates. _Vardu ne-
viens nevēlas. Es likšu uz balsošanu pāreju uz li-
kuma lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas
no balsošanas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. Vai augstais nams vēlas. lai likums tiktu
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nolasīts pa pantiem? (Saucieni no vietām: «Nav
vajadzīgs".)

Virsraksts. , t v ?
(Likums par ārvalstu pre.'u kreditu izmantošanu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 1. pants.
(Ārva'siu preču kreditu i: r atdošanas nolūkā pie darīju-

miem, kuri noslēgti pēc šī likuma spēka nākšanas, finansu
ministrim ar ministru kabineta piekrišanu t'esība izdot _attie-
cigām ārvalstu valdībām, valūtā pēc finansu ministra izvēles,
Latvijas valsts parāda zīmes, kopsumā līdz desmit miljoni
latu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 2. pants.
(Ja šos kreditus izmanto valsts iestāžu vai uzņēmumu

vajadzībām, maksājamās sumas paredzamas attiecīgo gadu
budžetos. Turpretim, ja kreditus izmanto pašvaldību vai pri-
vatsaimniecību vajadzībām, piemērojams likums par valsts
aizdevumiem un viņu nodrošināšanu un vajadzīgie maksājumi
iekasējami no kreditu izmantotājiem ārpus budžeta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Sīkākus noteikumus kreditu izmantošanai uz finansu

ministra priekšlikumu, apstiprina ministru kabinets.)
Pieņemts. Es likšu likumu visā visumā

uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas butu
pret likuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas no
balsošanas? Ari nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Prezidijs liek priekšā redakcionelus pārlabojumus
uzticēt izdarīt redakcijas komisijai kopa ar prezid_iju.
(Saucieni: «Lūdzam!") Iebildumu nav pret šādu
priekšlikumu? Priekšlikums pieņemts.

Tālāk nāk pār grozi jumi par pagastu
pašvadību. Referenti Ulpe un Ulmanis. Ludzu
referentus sniegt ziņojumu. Vārds referentam Ulpem.

Referents P. Ulpe: Pēc pastāvoša likuma pagastu
/pašvaldībām ir tiesība aplikt nekustamu īpašumu at-

zināmu nodokli pagastu pašvaldībām par labu. Šī
nodokļa likme pagājuša gada tika atjaunota, pārgro-
zot reizinātāju, pec kura 3% nodoklis līdz šim tiek
ņemts 6% apmēros, t. i. ar reizinātāju divi. Tagad
šis reizinātāja pārgrozījums ir spēkā vel tikai līdz šī
gada beigām, un nekustamo īpašuma nodokli tādos
apmēros kā līdz šim var uzlikt tikai līdz 1925. ga-
da 1. janvārim. Bet tā kā budžeta gads pašvaldības
beidzas ne 1. janvārī, bet 1.aprilī, tad janvārī, februārī
un martā šo nodokli nevar uzlikt tādos apmēros, ka
tas līdz šimparedzēts. Tamdēļ komisija nak ar pār-
grozījumu, lai nekustamā īpašuma_ nodokli varētu
ņemt ari uz priekšu tādos pat apmēros ka līdz šim.
Jāteic,ka līdz šim pagastu pašvaldības ar_ lielam grū-
tībām sedz savus izdevumus, ar vel lielakamgrutī-
bām var saskaņot šogad_ budžetus. Jau pagājušais
gads ir priekš pašvaldībām ļoti smags gads un ilgi
tā saimniekot, kā līdz šim saimnieko lauku pašval-
dības, nevarēs. Viņas iet nenovēršamiem soļiem
sabrukumam pretim- Tādēļ ari augstam namam vel
šinī sesijā te jāteic savs vārds. Pašvaldības komi-
sija uz valdības ierosinājumu liek priekša līdz šim
paredzēto 3% vietā ņemt uz priekšu 6%. Patiesība
tā ir tā pati līdzšinējā likme, jo 3% ar-reizinātāju 2
ir tas pats, kas te 75. panta pārgrozījuma paredzēts.
Tā tad šinī pārgrozījuma daļa pec būtības nekādu
jauninājumu nav. Jauninājums gan ir šī panta beigu
daļā. 75. pantā tagadir teikts, ka jaunsaimnieki un
izpostītie ir atsvabināti no nodokļa uz 5 gadiem.
Tagad šai panta pārgrozījuma attiecīga atvieglinā-
juma vairs nav. Tad pie šī 75. panta ir vel piezīme,
kuras līdz šim nebij un šī piezīme ir tada, kura dod
iespēju pagastu pašvaldībām uzlikt papildu nodokli

, uz lauku nekustamiem īpašumiem. Šādus lēmumus
taisa pagastu padomes ar % balsu vairākumu no vi-
sas padomes sastāva. Tā tad, ja viss padomes sa-
stāvs ar 2U vairākumu ir izteicies parnodokļņ pa-
augstināšanu, tad lēmums ir apstiprināms no ap-
riņķu pašvaldības un galīgā veida šo lēmumu ap-
stiprina vai viņu noraida iekšlietu ministrija_ Šī pie-
zīme ir jauninājums, kāds līdz šim nepastāvēja. Tas
ir tik daudz attiecībā uz pārgrozījumu, kādu liek

priekšā pašvaldības komisija. Negribu jus apgrū-
tināt ar plašāku pārskatu par pagastu pašvaldības
budžetiem, teikšu tikai tik daudz, ka šie pārgrozī-
jumi ir nepieciešami. Te man ir priekša jaunākie
dati, savilkumi, kuri iesniegti pašvaldības _ un fi-
nansu komisijām no iekšlietu ministrijas un pec šiem
datiem iznāk, ka, lai segtu nepieciešamos pagastu
izdevumus, ari pie ļoti augstam galvas naudām, ku-
ras tagad sasniedz daudzos pagastos līdz 50% no vi-
siem ienākumiem, nepieciešamiuz lauku nekustamiem
īpašumiem uzlikt visā Latvijā 7'/2 miljoni latu apaļos
skaitļos. Ja atsvabinātu jaunsaimniekus un izpo-
stītos, tad varētu uzlikt 4,4 miljoni latu. Bez jaun-
saimnieku un izpostīto atsvabināšanasar 6% no-
dokli varētu uzlikt SVa miljonus. Vajadzētu uzlikt, ka
teicu 7 Iju miljonu, iztrūkst 2 miljonu. Tos varētu
segt ar piezīmi, kura ir pie 75. panta: t. i.
atļaut uzlikt papildu nodokli tanīs pagastos, kur
tas nepieciešams. Tādu pagastu nav daudz,
būs varbūt ap 100, varbūt drusku mazāk, kuri
nevar iztikt bez šīs piezīmes. Tie būtu taisni tie
pagasti, kuriem ir zemāko kategoriju zeme. Tādi
pagasti ir ap Rīgu un ari Ventspils apriņķī, kur šo
zemju īpašniekiem ir citi ienākumi: lopkopība vai
zvejniecība, vai kāda cita nodarbošanās. Šiepagasti
nav spējīgi segt savus izdevumus ar pastāvošo likmi.

? Tāpēc šī piezīme būtu vajadzīga. Pašvaldības komi-
sija lūdz pieņemt 75. pantu tādā veidā, kā to komisija
liek priekšā. Komisijas vārdā uzturu steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: *Vārds fi-
nansu komisijas referentam.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams! _ Finansu
komisija šo grozījumu pie 75. panta likuma par pa-
gastu pašvaldību noraidījusi — noraidījusi galvena
kārtā piezīmes dēļ, kura paredz nekustamu īpašumu
nodokļa pacelšanu vajadzības gadījumā vajadzīgos
apmēros. Pie balsošanas par piezīmi balsis dalījās.
Tāpat balsis komisijā dalījās, kad balsoja par panta
pieņemšanu kopā ar piezīmi. Tādā kārta, ka es jau
minēju, komisija šo pārgrozījumu ir noraidījusi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pašvaldī-
bas komisijas referents liek priekša to likumu skatīt
cauri steidzamības kārtībā. Es likšu to uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav. Steidza-
mība pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.
Vārds pie vispārējām debatēm Rudzītim.

T. Rudzīts (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
mazinieku frakcijas vārdā man jāliek priekša vis- (
pirms 75. panta teksta strīpot 6%, to vieta liekot (j
8%; bez tam strīpot panta piezīmi. Ar piezīmes
strīpošanu būtu panākts, ka tiem pagastiem, kuriem
ir grūti sabalansēt budžetus ar paredzēto procentu,
nebūtu dota iespēja nodokli paaugstināt vairāk ka
par 8%. Šī piezīme ir nepieņemama tapec, ka viņa
dod iespēju tādu pašu modušu attiecināt ari uz ci-
tiem nodokļu veidiem, piemēram uz personas nodo-
kli. Ka tāds mēģinājums jau ir izdarīts, to apstipri-
nāja pašvaldības departamenta direktors pašvaldī-
bas komisijā, kur viņš zi""'-ka iekšlietu ministrija
iesniegusi kabinetam priekšlikumu, lai tādu pašu pie-
zīmi attiecina ari uz personas nodokli un tad iznāk,
ka neviens pilsonis nevarēs justies drošs pagasta.
Ja tas pagasts būs nopostīts un pagastam būs vaja-
dzīgs daudz līdzekļu, tad vispirms uz šī likuma pa-
mata uzliks papildu nodokli nekustamiem _ īpašu-
miem un pēc tam, kad tas būs ievests dzīve, izdos
piezīmi pie likuma, ka varēs ar pagasta_ padomes
lēmumu un iekšlietu ministrijas apstiprinājumu pa-
augstināt ari personas nodokli. Tāpēc mes domā-
jam, ka visu nodokļu lielums ir jānosaka likuma, jā-
nosaka maksimālās robežas, un nevis atstāt brīvas
rokas.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Albērings: Vārds Sie-
ceniekam.

P. Siecenieks (zemnieku savienība): Augstā
sapulce! Man jāizsakās vispārīgi pret šo pārgro-
zījumu likumā par pagastu pašvaldībām, tikpat --r
75. pantu, kā par viņu piezīmi. Šinī likumā grib no-
dibināt priekš ilgāka laika nodokli uz lauku neku-
stamiem īpašumiem, 6% apmērā no nekustamo īpa-
šumu vērtības. Sakāt, kungi, vai var saukt to par
nodokli, ja nekustams īpašums tiek aplikts 6% ap-
mērā? Vēl neapmierinās ar to vien. Piezīme dod
tiesības paeastu padomēm vajadzības gadījumā viņu
vēl paaugstināt. Rudzīša kungs lika priekšā pieņemt
jau tūlīt augstāku normu, ka var ņemt 8%. (T. Ru-
dzīts no vietas: «Līdz 8%".) Nu, es varu apgalvot,
ka ja pieņemsim līdz 8%, tad būs pilnīgs likums, ka
jāņem 8%, jo lieta ir tā, ka šo nodokli apspriež un
uzliek daļa personu, kuras pašas nemaksā šo no-
dokli. Tāpēc man jāpiekrīt pašvaldības komisijas
referenta Ulpes kunga domām, ka patiešām tālāk tā
iet nevar. Tas ved pie sabrukuma, ne tikai pie pa-
gatu dzīves sabrukuma, bet īpaši pie pagastu neku-
stamo īpašumu un viņu īpašnieku saimniecību sa-
brukšanas. Ņemot 6% nodokli no nekustamo īpa-
šumu vērtības, šis vairs nav nodoklis. Tas ir jau
pilnīgi tas pats, ka nekustamais īpašums ir pārgājis
\alsts īpašumā un valsts to izrentē, t. i. dot tiesību
ņemt tādu nodokli, kas nav vairs nodoklis, bet ir iz-
pirkšana. (V. Bastjānis no vietas: «Tā ir fikcija".)
Likumā ir skaidri teikts: 6% no nekustamā īpašuma
vērtības. Te nav nekas teikts, ka šī ir fiktiva vēr-
tība, bet ir teikts tikai — no nekustama īpašuma
vērtības. Citādi likumu nevar saprast, kā viņš te
uzrakstīts. Ja pašvaldības komisija ir domājusi ci-
tādi, tad vajadzēja citādi to rakstīt un nesacīt
tagad, ka tā ir fikcija. Es runāju par to
faktu, kas ir mūsu priekšā, kas mums ir jā-
apstiprina, ka no nekustamā īpašuma vērtības
jāmaksā 6%, kas ir mazākais nodoklis un ka ir tie-
sība to vēl paaugstināt. JMums visiem ir zināms, kā
mūsu lauksaimnieki savus nekustamos īpašumus ir
ieguvuši, ilgus gadus maksājot par viņiem šīs 6%.
Tās bija izpirkšanas kapitāla un deldēšanas procen-
tes, ko viņi maksāja. Tagad grib nostādīt nekusta-
mos īpašumus tādā pat stāvoklī. Kas ir reiz_ sa-
maksājuši, tagad no jauna vajag sākt izpirkt. Tāpēc
es izsakos pret 75. panta un viņa piezīmes pieņem-
šanu un pievienojos pilnīgi finansu komisijas ieska-
tiem, ka nevar tādus likumus pieņemt un ka šis pār-
grozījums ir atraidāms.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Pur-
galim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Šie pārgrozījunu likumā par pagastu

' pašvaldību ir tā uzbūvēti, it kā pagastos visi nepie-
ciešamie izdevumi jāsedz tikai ar ienākumu no ne-
kustamās mantas nodokļa. Es vēršu, godātie depu-
tātu kungi, jūsu uzmanību uz šī 75. panta piezīmi.
Tā skan sekosi: «Gadījumos, kad pagasta nepie-
ciešamos izdevumus nevar segt ar šinī panta pare-
dzēto nodokļa likmi, uz pagastu padomju lēmumu ar
2/3 balsu viarākumu no visa padomes sastāva, ar ap-
riņķu pašvaldības piekrišanu, iekšlietu ministrija var
atļaut uzlikt papildu nodokli". Tā tad pec šīs piezī-
mes iznāk tā, ka visi pagasta nepieciešamie izdevumi
sedzami tikai ar ienākumu no nekustamas mantas
nodokļa. Tā tas ir uzrakstīts. Ko šo pārgrozījumu
autori ir domājuši, kā viņipaši to saprot sava prata,
to mēs nezinām. Mums jāturas pie šī_ pārgrozījumu
teksta un tad nu iznāk, ka pēc šiem pārgrozījumiem
75. pantu likumā par pagastu pašvaldību ari nevar
saprast. Šispants pārgrozītā veida skan ta: «Paš-

valdības nodoklis no nekustamiem īpašumiem pa-
gastos ņemams saskaņā ar rīkojumu par lauku ne-
kustamu īpašumu nodokli no 1921. gada 16. sep-
tembra, kā patstāvīgs nodoklis.". Vispirms tas jau
nav saskaņā ar šorīkojumu par lauku nekustamu īpa-
šumu nodokli. Tur tas nebūt nav paredzēts. Var-
būt, gribēts piemērot tos noteikumus, ciktāl tie ne-
runā pretim šiem nodomātiem pārgrozījumiem, bet
tad to tā vajaga teikt. Nu nāk tas visneskaidrākais
teikums: «Pagaidām, līdz jauna likuma izdošanai par
lauku nekustamu īpašumu nodokli, šī nodokļa lielu-
mu nosaka pagasta padome ar apriņķa pašvaldības
piekrišanu.bet ne augstāku par 6% no nekustama
īpašuma vērtības." Bet kuru nodokli? Vai jaunā
likuma noteicamo nodokli, vai šo, kuru līdzšinējais
likums dod tiesības uzlikt? Te var būt divējādi iz-
tulkojumi. Viens iztulkojums var būt tāds, ka autori
varbūt ir domājuši, ka šo pašvaldības nodokļa lielu-
mu nosaka pagasta padome ar apriņķa pašvaldības
piekrišanu, bet var ari būt pēc šī teksta, ka pagasta
padome nosaka vispārējo nekustamās mantas no-
dokli lauku pagastos. Tas še nav skaidri izteikts.
Bet nu šī piezīme pēc būtības dod pagasta padomēm
iespēju bez kaut kādām robežām paaugstināt no-
dokli no nekustamās mantas. Pastāvošā likumā par
pagastu pašvaldībām, un proti, 68. pantā ir teikts, ka
pagasta padome nosaka likumā paredzētās robežās
katra nodokļa lielumu un nomaksas laiku. Grozot
šī pagasta pašvaldības likuma pamatu, ar šo piezīmi
grib ievest tādu kārtību, ka ar iekšlietu ministrijas
atļauju un apriņķu pašvaldības piekrišanu pagastu
padomes var ņemt 100% vai pat 200%, robeža ne-
maz nav noteikta. Sakāt, kungi, vai tad mēs gri-
bam rnusu likumdošanā attiecībā uz nodokļiem iet
atpakaļ. Mēs taču esam mēģinājuši jaunā likumā
par nodokļiem ievest zināmu noteiktību, jo nodokļu
apmērs taču ir pilnīgi jānosaka, bet šeit mēs gribam
iet 100 soļus atpakaļ no visa tā, ko esam pieņēmuši
agrāk pieņemtos likumos. Kā es jau teicu, šinī li-
kumā viss smagums gulstas uz nekustamā īpašuma
nodokli, kurpretim likumā par pagastu pašvaldību
67. pantā paredzēti daždažādi maksājumi un dažādi
pagastam par labu nākoši nodokļi. Tur ir paredzēta
daļa no nekustamu īpašumu nodokļa, daļa no nodokļa
no sīkrūpniecības, sīktirdzniecības un kredītiestā-
dēm, izpriecas nodoklis, daļa no valsts progresīvā
ienākuma nodokļa, tad personīgais nodoklis u. t. t,
kuri likumā ir jānoteic. Uz reiz te nu nāk un visu
pārgroza tā, ka nu būtu jāķeras pie pagastu neku-
stamiem īpašumiem. Es nezinu, vai maz ir iespē-
jams steidzamības kārtībā izlabot šo priekšā likto
likuma pārgrozījumu. Man jāizsakās vispār pret
šāda veida likumu attiecībā uz nodokļiem. Kristīgie
nacionālisti balsos pret pārēju uz pantu lasīšanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Bast-
jānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Purgala kungs „ St*
savas frakcijas balsošanu pret šo likumu motivē ar yQ*"
to, ka likums esot neskaidrs un steidzamības kārta f
to caurskatot pārlabojumus vairs nevarot iesniegt.
Es esmu tanīs domās, ka Purgala kungam gan priekš
tam, lai motivētu savu pretim balsošanu, vajadzēja
pievest citus motivus un pateikt, ka pecbutības viņa
frakcija ir pret to likumu un nevis tapec, ka nevar
pārlabojumus iesniegt. Jūs taču, Purgala kungs, sē-
dējāt finansu komisijā visu laiku, kad to likumu ska-
tīja cauri. Jūs varējāt tad iesniegt_ pārlabojumus; to
variet darīt ari šodien. Jūs esiet pēc būtības pret jeb
kādu nekustama īpašuma nodokli, bet motivējiet ar
to, ka jums nav iespēja iesniegt pārlabojumus. Tas
nav motivs pretim balsošanaļ.

Man pie šī likuma gribētos aizrādīt uz Siece-
nieka kungu, kurš runāja un pastrīpoja ar cipariem



1103 Latvijas Republikas . Saeimas V. sesijas 30. sēde 1924. gada 17./18. jūnijā. 1104

rokā, ka par šādu likumu nevarot balsot, jo šis li-
kums esot patiesībā nekustamas mantas konfiskā-
cija. Ņemot 6% no nekustama īpašuma, nozīmējot
piespiest izpirkt otrreiz savu nekustamo īpašumu.
Es domāju, ka Siecenieka kungam, ja viņš šeit ru-
nāja par 6%, kā oficielam zemnieku savienības
priekšstāvim vajadzēja zināt, kā šie 6% sastādās un
vajadzēja zināt, ka fatkiski tā suma nepārsniedz 1%
vo nekustama īpašuma vērtības. Tā suma, par kādu
nekustami

^
īpašumi ir novērtēti, ir 6 līdz 7 reiz ma-

zāka nekā to pašu īpašumu patiesā tirgus vērtība.
Tas, man liekas, zemnieku frakcijas priekšstāvim ari
ļoti labi zināms. Kāpēc nevietā ir atsaukties un ar
šī fiktiva procenta palīdzību pierādīt pārāk lielu ne-
kustama īpašuma nodokli (Klīves starpsauciens).
Klīves kungs, finansu komisija apsprieda jauno lauku
nekustamu īpašuma nodokļa projektu un tur mēs,
kopa ar jūsu priekšstavi Ulmaņa kungu, kas tagad
sež referenta ložā, izrēķinājām skaidri, ka šis no-
doklis, pec tirgus cenām rēķinot, būs tikai 1—1,2%
no īpašuma vērtības, un nevis 6%, kā Siecenieka
kungsto šodien mēģināja pierādīt. Ja Jūs neticiet,
parunājiet ar Ulmaņa kungu. Šeit runa iet gan par
6% pec vecas taksācijas, bet patiesībā ir tikai
1—1,2%. Sakiet, vai tā ir kāda mantas konfiskācija.
Varētu teikt, ka nevajaga aplikt vispāri lauku saim-
niekus, lai viņi_ vieglāki var dzīvot, uzelpot, no
krizes tikt laukā. Bet ar ko tad segs pagastu izde-
vumus, skolu un citu iestāžu uzturēšanu? Vaja-
dzīgi līdzekļi un valsts nevar nākt ar lielākām su-
mām pretim. Mums vēl tagad finansu komisijā ir
raksts no iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta, ka pie tagadējā 6% nodokļa ir paredzams, ka
savus izdevumus nesegs vēl pāri par 200 pagastu.
Tie nevar segt savus izdevumus un tiem būs jādod
valsts piemaksas. Bet valsts piemaksas prasīt būs
grūti, jo valsts budžetā nav paredzētas plašākas su-
mas priekš tam. Tā tad nav taču nekādas citas iz-
ejas, kā vienīgi atstājot līdzšinējos 6%. Ja jūs ru-
nājiet par piezīmi, ka to nevajaga likt klāt, ka tā
runā pretī likumam un ka tad varēs ņemt pārāk
daudz nodokļus, tad pieņemiet taču Rudzīša priekš-
likumu par 8%. Ari tad būs vēl pagasti, kuri nevarēs
segt savus izdevumus. Tā tad balsot pret likuma
piezīmi, nozīmē atstāt pašvaldības bezizejas stāvoklī.
Ja jums, kungi, nav vajadzīgas pašvaldības iestādes,
tad neaizmirstiet ka citiem tās ir vajadzīgas. Tai
trūcīgai iedzīvotajji daļai, kurai ir jāsūta bērni pa-
gasta skolas, tai tās ir vajadzīgas un ari jūs paši ne-
variet pilnīgi bez tām iztikt. Tā tad noraidīt šo
priekšlikumu, nozīmē izārdīt lauku pašvaldības.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds Dze-
nim.

A. Dzenis (kristīgo zemnieku savienība): Aug-
-1
^

'stais nams! Lai man būtu atļauts teikt pāris vārdus
par procentiem, kādus paredz likuma pārgrozījums.
Vispirms Rudzīšakungs mēģināja aizstāvēt viedokli,
ka šis procents butu par mazu. Man jāsaka, ka tas
ir pietiekoši liels. Visi budžeti šogad ir pa lielākai
daļai jau_ apstiprināti un tur nekādas grūtības viņus
sabalansēt nebija,_ tas jau liecina, ka procenti ir pie-
tiekoši. Pagājušā gadā bijātie paši 6%. Bez tam
bij paredzēts valsts ārkārtējā budžetā 51 miljons
pašvaldību biedrību deficitu segšanai un šī suma ne-
tika visa_ izhetota. Neskatoties uz to, ka pagājušo
gadu bij ārkārtīgi grūti budžetu saskaņot, mēs tomēr
tikām cauri un pārpratumu ar apriņķa un pagasta
valdēm nebija. Tā kā nav nekāda pamata nākt ar
priekšlikumu un prasīt, lai nodokļu procents būtu
lielāks, jo šogad mēs sākam pievilkt pie nodokļiem
jaunsaimniekus un izpostītos un klāt pie tā vēl šī
gada valsts budžetā ir paredzēta 15 miljonu liela

suma pašvaldību budžetu deficitu segšanai — tā tad
visu ņemot kopā — man jākonstatē, ka nodokļu pro-
cents lielāks budžeta saskaņošanai absolūti nav va-
jadzīgs. Kas attiecas uz piezīmi, tad pagājušo gadu
mēs jau to pārrunājām un noskaidrojām, ka tai būs
pārāk maza praktiska nozīme; jo neviena apriņķa «.
pašvaldība neatļaus pagastu valdēm rīkoties tik pat-
stāvīgi ar nodokļu normām. Tad jau tās var savus
budžetus sastādīt pārāk plašus. Ja mēs to pieļau-
sim, tad nebūsim spējīgi pagastu budžetus apro-
bežot un ieturēt zināmās normās. Tad viņiem nav
tiesības pārsniegt zināmas nodokļu normas, tomēr
pagasti zināmos gadījumos, sastādot budžetus, ne-
pieturoties pie noteiktām normām, ja jūs viņiem do-
siet iespēju ar likumu paaugstināt nodokļu procentu,
viņi uzstādīs pārmērīgi lielas prasības, ja viņiem to
liegs tikai apriņķu valdes vai iekšlietu ministrija pie
budžeta apstiprināšanas, tad viņi teiks: «Tie ir tie
lielie ienaidnieki, kuri sēž tur centrā".. Jo lielāku
rīcības brīvību tiem atstās, jo plašāki budžeti bus.
Bet vai viņi būs sastādīti lietderīgi, par to ir jāšau-
bās. Piezīme jāstrīpo, jo viņa nav vajadzīga un pat
kaitīga. Tie līdzekļi, kuri .tiek atvēlēti ar 6% normu,
ir pilnīgi pietiekoši. Prasības jāmēģina samazināt.
Pie katras izdevības mēs tagad pastāvīgi runājam par
to, ka vispār pašvaldību budžetus jāmēģina samazi-
nāt, un nevis palielināt. Tāpēc es domāju, ka
augstais nams pieņems pārlabojumu, kurš iziet
uz piezīmes strīpošanu. Rudzīša kunga iesnieg-
tais pārlabojums pēc mana priekšlikuma jābalso
dalītā veidā, jo no vienas puses viņš piekrīt tam
ieskatam, kuru atbalsta vairākas frakcijas, ka
piezīmi vajaga strīpot, bet viņa pārlabojums
saistīts kopā ar pārlabojumu par procenta lieluma
paaugstināšanu, kuru atbalsta tikai viņa (mazinieku)
frakcija. Tāpēc es lieku priekšā Rudzīša kunga pār-
labojumu balsot dalītā veidā, t. i. par procenta nor-
mu atsevišķi un piezīmes strīpošanu atsevišķi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas. Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es tikai pāris - 11/
vārdus gribu pateikt pret Dzeņa kungu, kurš ir iekš-
lietu ministra biedrs un runā citu, nekā to mums ofi- I"'
ciali ziņoja iekšlietu ministrija. Man ir dokuments
no 12. jūnija, kurš rakstīts Saeimas finansu komisi-
jai no iekšlietu ministrijas un kura saturs ir citāds.
Tur iekšlietu ministrs paziņo, ka līdzekļi ir nepietie-
koši (A. Dzenis no vietas: «Prasības ir daudz, do-
diet tikai līdzekļus!"). Nav daudz, bet še ziņo:
(Nolasa.) Te taču ir pavisam cita valoda, nekā Jūs
runājāt. Un kā tas nu nāk, ka ministrija kaut ko
ziņo un nāk ministra biedrs un runā pavisam ko
citu? Tam vajaga kādu izskaidrojumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas? Vispārējas debates slēgtas.
Vai referenti vēlas izteikties? Vārds referentam
Ulpem. . ļ

Referents P. Ulpe: Lai man butu atļauts teikt
pāris vārdu un atkārtot to, ka šis pārlabojums tiešāmf\ i
ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā, kā tas ir kon-
statēts ar pievestiem datiem, pagastu pašvaldības
nevar saskaņot savus budžetus. Tāpēc es vēlreiz
lūgtu pašvaldībaskomisijas vārdā šos pārgrozījumus
pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds fi-
nansu komisijas referentam Ulmanim.

/
Referents K. Ulmanis: Es no komisijas puses

varu pateikt tikai tik daudz, atkārtodams viņas lē-
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mumu un to, ko es jauaizrādīju, ka finansu komisijā
šie pārgrozījumi pie 75. panta tika noraidīti.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Lieku uz
balsošanu pāreju uz likuma lasīšanu pa pantiem un
lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju un pantu lasī-
šanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret pār-
eju uz pantu lasīšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 33 balsis, pret
to 19 balsis, atturējies nav neviens. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību."
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Pie virs-

raksta vārdu neviens nevēlas. Vai ir kādi iebildumi?
Iebildumu nav. Virsraksts pieņemts. Ievads.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Likuma par pagastu pašvaldību (Lik krāj. 1922. g. 119.)

75. pantu izteikt šādi:"
Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Iebildumu

nav pret ievadu? Ievads pieņemts. Lūdzu nolasīt
pantu.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Pašvaldības nodoklis no nekustamiem īpašumiem pa-

gastos ņemams saskaņā ar rīkojumu par lauku nekustamu
īpašumu nodokli no 1921. g. 16. septembra (Lik. krāj. 1921. g.
206.) ka patstāvīgs nodoklis. Pagaidām līdz jauna likuma
izdošanai par lauku nekustamu īpašumu nodokli šī nodokļa
lielumu nosaka pagastu padome ar apriņķa pašvaldības pie-
krišanu, bet ne augstāku par 6% no nekustamu īpašumu vēr-
tības.

Piezīme. Gadījumos, kad pagasta nepieciešamos iz-
devumus nevar segt ar šinī pantā paredzēto no-
dokļa likmi, uz pagastu padomju lēmumu ar 2/3
balsu vairākumu no visa padomes sastāva, ar ap-
riņķa pašvaldības piekrišanu, iekšlietu ministrija var
atļaut uzlikt papildu nodokli."

Priekšsēdētāja biedrs A Albērings: Vai vēlas
kāds vardu pie nolasīta panta? Vārds Purgalim.

J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-
stais nams! Es lieku priekšā piezīmi pie 75. panta
strīpot aiz tiem motiviem, kurus es jau pievedu, jo
pec šīs piezīmes iznāk, ka visi nepieciešamie pagasta
nodokļi sedzami tikai ar ienākumu no nekustamās
mantas nodokļa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens neveļas? Ir iesniegti sekosi pārlabo-
jumi. Rudzīts ir iesniedzis pārlabojumu:

«Likumā par pagastu pašvaldību 75. pantā strīpot „6o/o"
un vietā likt „8%" un strīpot piezīmi."

Tad Purgals iesniedzis:
«Pārgrozījumā likumā par pagastu pašvaldībām strīpot

piezīmi pie 75. panta."
Pie Rudzīša priekšlikuma ir priekšlikums no

Dzeņa par dalītu balsošanu:
«Lieku priekšā deputāta Rudzīša priekšlikumu balsot

dalītā veidā, t. i. par procentu veidu balsot atsevišķi un par
piezīmi atsevišķi."

Iekams dodu vārdu referentam, vārdu lūdz Sie-
cenieks.

P. Siecenieks (zemnieku savienība) _ Es gai-
(r dīju, ka Bastjāņa kungs iesniegs kādu pārlabojumu

pie 75. panta, jokad es par to runāju, viņš teica, ka
nodoklis esot no fiktivas vērtības domāts. Es do-
māju, ka nodoklis ir aprēķināms pēc tagadējā no-
dokļa vērtības un nevis pēc fiktivas vērtības. Ja
viens nekustāmu īpašumu pašlaik būs ieguvis, tad
viņš būs maksājis zināmu cenu un tā ir nekustamā
īpašuma vērtība, kas likumā ir paredzēta. Tāpēc, lai
varētu daudz maz nodrošināt maksātājus, es lieku
priekšā pie 75. panta pēdējā rindā starp vārdiem
«īpašuma" un «vērtība" likt vārdus «no tagadējo
nodokļu". Tā tad beidzamais teikums no 75. panta
skanētu: «no īpašuma tagadējo nodokļu vērtības",

jo ja mes vienu citu daudz maz mērenāku vērtību
pieņemam, tad tā ir tā sauktā nodokļa vērtība un ne
vienkārša nekustama īpašuma vērtība, kas 75. pantā
paredzēta.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu ne-
viens vairāk neveļas. Eslugšu referentu dot at-
sauksmi par iesniegtiem pārlabojumiem. Vārds re-
ferentam Ulpem.

Referents P. Ulpe: Tādu pārlabojumu, kādu ' 1>S
pašlaik iesniedza Rudzīša kungs, viņš iesniedza ari
pašvaldības komisijā, bet pašvaldības komisija to
noraidīja. Tāpat attiecībā uz piezīmi pašvaldības
komisijas vairākums bij par piezīmes paturēšanu.
Priekšlikums, kuru ir iesniedzis Siecenieka kungs,
nav komisija pārrunāts, tāpēc komisijas uzskatus
attiecība uz šo priekšlikumu nevaru pateikt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vispirms
balsošana nāks pārlabojums, kuru iesniedzis Rudzīts.
Ir priekšlikums šī pārlabojuma balsošanu izdarīt da-
līti. Vai ir iebildumi pret dalītu balsošanu? Iebil-
dumu nav. Dalīta balsošana pieņemta. Nobalsojot
Rudzīša iesniegta pārlabojuma otro daļu, t. i. priekš-
likumu strīpot piezīmi, tiks nobalsots ari Purgala
iesniegtais priekšlikums. Pieņemot Rudzīša priekš-
likumu, būs pieņemts ari Purgala priekšlikums; tā-
pat atraidot Rudzīša priekšlikumu, būs atraidīts ari
Purgala priekšlikums. Pēc tam nāks nobalsošanā
priekšlikums, kuru iesniedzis Siecenieks. Vispirms
nak nobalsošana priekšlikums no Rudzīša

«strīpot „6o/0" un to vietā likt ,,8»/o"."
Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par Rudzīša priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos,kas ir pret Rudzīša priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par Rudzīša priekšli-
kumu nodotas 33 balsis, pret to nodotas 39 balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Otrs
Rudzīša pārlabojums

«strīpot piezīmi."

Referents izsakās pret pārlabojumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par pārlabojumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Rudzīša iesniegto pārlabojumu no-
dota 41 balss, pret to nodotas 27 balsis, atturējies nav
neviens. Pārlabojums pieņemts. Reizē ar to pie-
ņemts pārlabojums, kuru iesniedzis Purgals. Tagad
nāk nobalsošanā pārlabojums, kuru iesniedzis Sie-
cenieks, kurš skan:

«Lieku priekšā 75. panta pēdējā rindiņā starp vārdiem
«īpašuma" un «vērtības" ielikt vārdus « tagadējo nodokļu"."

Referents izsakās, ka komisijā priekšlikums nav
apspriests. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Siece-
nieka priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Siecenieka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Siecenieka priekšlikumu nodotas 36
balsis, pret to nodotas 26 balsis, atturējušies 9.
Priekšlikums pieņemts. Tagad es lieku uz balso-
šanu pantu pārlabotā veidā. Lūdzu_ pacelties, kas
ir pret panta pieņemšanu pārlabotā veida. Nav.
Kas atturas no balsošanas? Beidzotlūdzu pacelties
tos, kas ir par panta pieņemšanu pārlabota veida.
Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu pārla-
botā veidā nodotas 44 balsis, pret nav neviena balss,
atturējušies 19. Tā tad pants pieņemts. Es lieku
tagad likumu visā visumā uz balsošanu. Ludzu pa-
celties, kas ir pret likuma pieņemšanu visā visuma.
Tagad lūdzu pacelties tos, kasir par likuma pieņem-
šanu visā visumā. Beidzot, lūdzu pacelties, kas at-
turas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par li-
kuma pieņemšanu visā visumā nodotas 52 balsis,
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pret to — 17 balsis, atturējušies nav neviens. Li-
kums visā visumā pieņemts.

Ir ienācis priekšlikums:
«Vēla laika dēļ liekam priekšā sēdi slēgt" . Parakstījuši:

Berģis, Rudevics, Nonācs, Lorencs, Rozentā's u. t. t.
Vārds pie šī priekšlikuma Kempam.
Fr. Kemps (Latgales demokrātu bloks): Augstie

kungi! Lai gan esam visi stipri nogurusi, bet mums
dienas kārtībā ir svarīgs likums, par ko visa Latgale
interesējas. Es domāju,ka tur lielas debates nebūs...
(Smiekli un aplausi zālē. Sauciens: «rīta sēdē to
izņemsim cauri!") tam es varu piekrist...

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Lūdzu ne-
trokšņot. Vārdu neviens vairāk nevēlas pie šī
priekšlikumu. Es likšu priekšlikumu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Tagad es Jūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsoša-
nas. Balsošanas iznākums: par Berģa, Rudevica,
Nonāca un citu priekšlikumu, sēdi slēgt, nodotas 23
balsis, pret to — 43 balsis, atturējušās 1 balss.
Priekšlikums noraidīts. Prezidijs liek priekšā li-
kuma «pārgrozījumi likumā par pagastu pašvaldību"
redakcionelos pārlabojumus uzticēt izdarīt redakci-
jas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav?
Priekšlikums pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts —...likums
par īpašum_a tiesībām uz piešķirtām

.šņoru zemēm. Referenti Jubulis un Bachma-
nis. Ludzu referentus sniegt referātus. Vārds re-
ferentam Jubulim.

Referents St. Jubulis: Augstā sapulce! Likums
par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru zemēm ir
no ļoti liela svara tiem zemniekiem, kuru zeme at-
ronas vēl šņorēs un kuri nav vēl ieguvuši uz tādas
īpašuma tiesības. Sevišķi šis v'ss smagums krīt uz
Latgali, kur bez maziem izņēmumiem visa
zeme ir sādžās un nav vēl koroborēta. Šis li-
kums uz dienas kārtības tika likts ar lielu novēloša-
nos, par ko daudz bija runāts un Latgales presē
rakstīts. Tādu likumu izdot vajadzēja vēl Satvers-
mes Sapulces laikā, bet par nožēlošanu Latgales
aizstāvji nebij pietiekoši apvērtējuši šā likuma lielo
vajadzību Latgalei. Šī likuma dēļ latgalieši bija
stipra mērā spiesti daudz zaudēt, jo nedabūja tādas
tiesības, kādas izlietoja pārējie Latvijas zemnieki.
Sevišķi latgaliešiem tas stipri manāms bija
pie aizdevumu saņemšanasno zemes bankas, ko pie-
rāda valsts zemes bankas pārskats par 1923. gadu,
no kura redzams, ka ķīlu zīmju aizdevumi uz 1924. g.
1. janvāri iztaisa 2.534.360 latu uz Vidzemi, Kurzemi
un Zemgali, bet Latgale tādu aizdevumu nemaz
nav saņēmusi tikai tādēļ, ka L a t g a 1 e s zemniekiem
nebija īpašuma tiesību uz savu zemi. No īstermiņa
aizdevumu 10.135.011 latiem uz Latgali piekrīt
tikai 1.873.006 lati, kas līdzinājās apmēram tikai vie-
nai sēstai daļai. Tiem zemniekiem, kuru īpašumiko-
roborēti, aizdevumi tiek izsniegti lielākos apmēros un
uz ilggadīga termiņa bez kādiem galviniekiem, bet
latgaliešiem, kuru zeme nav koroborēta, nav īpašu-
mu tiesību, ja girb aizņemties 15—20 tūkstošus rubļu
zemes bankā jeb līdzīgās iestādēs, tad ir vajadzīgi
galvinieki ar nekustāmu īpašumu, kā ari ļoti grūti
nokārtojamas visas citas formālās puses pie aizde-
vumu saņemšanas. Bet to pašu aizdevumu izdod
vienīgi uz īsu termiņu. Tāds zaudējums latgalie-
šiem bija manāms ne tikai aizdevumu lietas, bet ari
visās citās, .kur tik viņi griezās. Nekur tāds zem-
nieks nevarēja pierādīt sava īpašuma un pats nezi-
nāja, kas tam īsti pieder un par cik viņš ir saimnieks
— neviens tam neticēja. Lai gan šis likums ir tikai
pagaidu likums, bet kamēr būs sadalītas sādžas un

saimniecības koroborētas — paies daudz gadu. Šo
likumu varēs izvest dzīvē visgarākais divu gadu lai-
kā, ja Vien būs pietiekoši darbinieku, bet līdz ar to
būs noteiktas tiesības uz šņoru zemēm, kas dos zem-
niekiem lielu atvieglinājumu visās darīšanās, kuru
zeme atrodas šņorēs un nav vēl koroborēta. Šā li-
kuma juridisko pusi paskaidros juridiskās komisijas
referents, jo šis likums galvenā kārtā tika apstrā-
dāts no juridiskās komisijas. Agrarlietu komisija
šim projektam pilnīgi piekrita un es komisijas vārdā
augsto namu lūdzu šo likumu pieņemt tādā veidā,
kādā viņš ir priekšā likts. Tāpat es komisijas vārdā
lūdzu pieņemt viņu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds re-
ferentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Augstigodātie tautas/
vietnieki! Tā tiesiskā un saimnieciskā iekārta, kādu
ieveda zemnieku dzīvē 1861. gada 19. februāra li-
kums un citi vēlākie likumdošanas akti, pat bijušā
Krievijā, sen jaubij atzīta par novecojušos unlaika
garam nepiemērotu. Latgalē tas it sevišķi sajūtams
pēc tam, kad to pievienoja pārējām Latvijas daļām.
Latgales zemnieki ar lielu steigu cenšas sasniegt
augstāku kultūru. Viņi cenšas ar valsts un privāto
kreditu pacelt savu saimniecisko labklājību. Bet
par kavēkli viņiem guļ ceļā novecojušies Krievijas
zemnieku likumi kā vispārējie, tā vietējie, kas sa-
kopoti Krievijas likumu krājuma 9. sējuma sevišķa
pielikuma I. un IV. grāmatā. Pat 1910. gada 14. jū-
nija likums par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz
piešķirtām zemēm, kā ari 1911. gada 29. maija li-
kums par zemes ierīcību jeb par zemnieku pārcel-
šanu viensētās, Latgalē nevirzījās uz priekšu Stoli-
pina reformu laikmetā. Krievijas lielo sociālo po-
litiku maz interesēja zemnieku stāvoklis Ziemeļrie-
tumu guberņā, te dienas kārtībā vairāk stāvēja ko-
lonizēšanas un pārkrievošanas politika, kā ari cīņa
pret pārpoļošanu. Tādēļ ari Krievijas valsts kase bij
skopa ar līdzekļiem zemes reformas izvešanas lie-
tās Latgalē un vispāri rietumu guberņās, un te Sto-
lipina iesāktās reformas palika uz vietas, līdz tās ne-
pārsteidza pasaules karš. Pēc Latvijas valsts dibi-
nāšanas un Latgales pievienošanos atpakaļ Latvijai
nevien vietējie zemnieki, bet ari mūsu valsts vispā-
rējās intereses prasa, lai jo drīzāk mēs Latgales dzīvi
tuvinātu tam kulturelam stāvoklim un saimnieciskai
labklājībai, kāda valda pārējās Latvijas daļās. To
ari allaž sapratuši mūsu valsts vadošie darbinieki un
ja ari līdz šim aiz līdzekļu trūkuma nav bijis iespē-
jams izvest visas vajadzīgās reformas Latgalē, tad
gjiba allaž bijusi laba. Jau Satversmes Sapulcē pie-
ņemtā 1920. gada 21. decembra agrārās reformas li-
kuma II. daļas 30. un 34. pants runā par šņoru zemju
iedalīšanu viensētās. Tas pats sakāms par agrārās
reformas likuma III. daļas 47. pantu un piezīmi pie šī
panta. Tāpat ari Satversmes Sapulcē pieņemto
valsts zemes bankas statūtu 25. pants ieved dzīvē ?
aizdevumu izsniegšanu uz piešķirtām sādžu zemēm
„Kautaibnas aeiuni". Viens no pirmiem Saeimas
laikmeta valdības soļiem bija likumprojekta izdo-
šana par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru ze-
mēm. Drīz pēc tam ari agrarpolitikas un lauksaim-
niecības lietu komisija izstrādāja savu likumrojektu
un pieņēma to III. lasījumā 1924. gada 29. janvārī.
Juridiskā komisija skatījusi cauri abus šos likumpro-
jektus, kā ari agrākos likumus, kuri vel pastāvēja
spēkā Latgalē un pievienotos apgabalos, it sevišķi
1910. gada 14. jūnija likumu, kurš kodifikacijas ceļa
ievietots vispārējā zemnieku nolikumā kā 17.—17".
4. pants, kā ari 1911. gada 29. maija hkumu, kas vē-
lāk izdots kā likumu krājuma 10. sējuma III. daļa.
Juridiskā komisija atzinusi par nepieciešamu izstra-
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dat atsevišķu likumprojektu, kurš aptvertu visus tos
likumus, kas vel pastāv spēkā vispārējā un vietējā
zemnieku nolikumā, tos grozot un piemērojot mūsu
valsts dzīvei, kā ari ievedot jaunus noteikumus, kas
saskan ar Latgales un pievienoto apgabalu dzīves
jaunā laika prasībām. Likums, kurš ir mūsu priekšā^
deputātu kungi, aptver un normē visas tās prasības,
kuras uzstāda Latgales un pievienoto apgabalu dzīve
jautājumā par īpašuma tiesību atzīšanu uz piešķir-
tam šņoru zemēm un par šo tiesību koroborēšanu
zemes grāmatās. Likumprojekta II. daļa ieved Lat-
gales dzīvē jaunas organizācijas. .Vispirms mērnie-
kus, kā pirmo instanci, kas sastāda aktus par īpašu-

. ma tiesībām uz piešķirtām zemnieku zemēm, un
šņoru zemes komisiju, kā 2. instanci, kas galīgi iz-
šķir Pēc būtības minēto aktu sastādīšanas jautāju-
mus. Mērnieks un šņoru zemes komisija stājas bi-
jušoKrievijas „3eMCKiH HanajībnHKt" un «j-fesiiHHii
ct'feaflb" vietā. Trešā instance ir senāta administra-
tīvais departaments, kuram var pārsūdzēt šņoru
zemes komisijas spriedumus kasācijas kārtībā. Pār-
ejot pie paša likumprojekta virsraksta, kā ari pie
atsevišķiem pantiem un atsevišķu juridisku jēdzienu
apzīmējumiem, es atļaušos pakavēties pie sekoša.
Vispirms pie virsraksta. Tas runā par šņoru ze-
mēm. Taisni tādu apzīmējumu «šņoru zemes" Krie-
vijas 1861. gada 19. februāra likums nepazīst. Ne-
kādi citi vēlāki Krievijas likumdošans akti ari nekur
neapzīmē piešķirtās zemnieku zemes wHaataibnaa
seMJiH" par šņoru zemēm." Dažādos likumos un
rīkojumos runā par starpgabaliem, par^epesuojiocunj"
jeb ..^epesnojiociioe Bjiantnie", bet ne par šņoru gaba-
liem. Izteiciens «šņoru zemes" ir ieviesies neatka-
rīgi un patstāvīgi latviešu žurnālistikā un pirmo reizi
ieguvis oficiālu nozīmi mūsu agrārās reformas liku-
ma 30. un 34. pantā, kur ir minēts par «biržu" ieka-
vās «šņoru" zemes iedalīšanu viensētu saimniecībās.
Satversmes Sapulces pieņemtā 1920. gada 11. au-
gusta likumā par valsts aizdevumu izsniegšanu un
to nodrošināšanu 10. pantā un valsts zemes bankas
statūtu 25. pantā likumdevējs runā par piešķirtās ze-
mes gabaliem Latgalē, vai par «zemnieku piešķirto
zemi", pieliekot abos gadījumos iekavās vārdu „na--
jrknt>HaH bcmjih". Juridiskā komisija apspriežamā
likumprojekta virsrakstā ar vārdiem „uz piešķirtām
šņoru zemēm" ir apzīmējusi vispār zemnieku zemi,
kas piešķirta krievu zemniekiem, kā ari latviešiem
Latgalē uz 1861. gada 19. februāra likuma, kā ari
uz dažādu vēlāku likumu pamata zem nosaukuma..HajrkjībHaji aeMJia". Vārds «šņore" tā tad nav
juridisks, bet gan tīri technisks vai saimniecisks ap-
zīmējums. Šo apzīmējumu izvēlējušās savos likum-
projektu virsrakstos juridiskā komisija, agrarpoliti-
kas un lauksaimniecības lietu komisija, kā ari vab-
dība, tāpēc ka komisijas un valdība uiegribēja pie-
ņemt virsrakstā nosaukumu «piešķirtās zemes", lai
vēlāk neceltos pārpratumi dažādos aktos un lēmu-
mos un lai 1861. gada agrārās reformas piešķirtas
zemes nesajauktu ar tām zemēm, kas piešķirtas no
tagadējām fonda zemēm. Tālāk likumprojektapan-
tos paturēts nosaukums «piešķirtā zeme" un ka pa-
skaidrojums iekavās ielikti krievu valoda vardi
„Hani5JibiiaH aeMjia". Tā tad virsraksta vārdi
«piešķirtās šņoru zemes" un vārdi «piešķirtās ze-
mes" likumprojekta pantos ir sinonīmi un apzīmē
vienu un to pašu krievu nosaukumu: wHantaibHa>i
aeMJia*. Pie likumprojekta 1. panta jākonstatē, ka
vārdos «visas sādžas" — juridiskā komisija ir ap-
vienojusi visādas zemnieku juridiskas un saimnie-
ciskas sabiedrības, apvienības, ciematus, mājsaim-
nieku vai viensētu grupas, kā ari vispār jēdzienus
par piešķirto zemi, kā tādu, kā tas piemēram sapro-
tams no vispārējā zemnieku nolikuma 17. un 48.

panta. Debatēs pie 2. panta 2. piezīmes juridiskā ko-
misija konstatējusi, ka Latgalē un no Krievijas un
Lietavas Latvijai pievienotos apgabalos, pretēji vie-
tējā nolikuma 151. pantam, no seniem laikiem, kā ari
pēdējos gados, ir attīstījušās un pastāvējušas dau-
dzas sīksaimniecības, mazākas par 10 desetiņām vai
10 ha. Komisija tādēļ atzina, ka sastādot aktus par
īpašuma tiesībām uz šīm mazajām saimniecībām,
tās obligatoriski nebūtu apvienojamas līdz 10 ha
normai. Akti sastādāmi un izsniedzami uz to kop-
platību, kaut ari mazāku par 10 hektarem, kāda
pirms šī likuma- spēkā stāšanās atradās atsevišķa
mājsaimnieka neapstrīdami pastāvīgā lietošanā. Tā-
dēļ ari 2. piezīme pie 2. panta nosaka, ka uz saim-
niecībām ar kopplatību, mazāku par 10 ha, kuras
nodibinātas uz piešķirtās zemes pirms šī likuma
spēkā nākšanas, nav attiecināms agrārās reformas
likuma 48. panta aizliegums. Šī atkāpšanās piezīmē
no vispārējā likuma noteikuma tomēr nenozīmē, ka
ari turpmāk būtu atļauts minētās sīksaimniecības sa-
dalīt vel sīkākos gabaliņos, pretēji agrārās reformas
likuma 48. panta aizliegumam. Likumprojekta 4. un
5. pantā iekavās ieslēgts krievu vārds „yrojibH"
Šim vārdam tieša tulkojuma nav. Vārda aprakstu
mes atrodam 5. pantā pievestā piemērā, kā brau-
camie un lopu dzenamie ceļi, ganības, noderīgi ūdeņi
u. t. t. Visi šie un tamlīdzīgi zemes labumi apzīmēti
ar vienu krievu vārdu „yrojs.bfs.. Vēl plašāku un
izsmeļošāku nozīmi šim vārdam mēs atrodam 1910.
gada 14. jūnija likuma 19. pantā, kas ievietots vispā-
rējā Krievijas zemnieku likumā kā 1719. pants. Šinī
pantā zem vārda „yrojibn" minēta pat sādžas sē-
tu-māju vietas zeme, kā ari obroka gabali u. tml.
Tā paša likuma 17, pants runā par pļavām, me-
žiem u. tml., un nosauc tos vārdā „yroji:ba". Krie-
vijas juridiskā literatūrā sastopami apzīmējumi „no-
jieubijiyro,m>}i", „ ji-bcHLiH yro.ni.ji'', „cehokochh.h yrom>fl", kas

. līdzinājās lietošanas tiesībām laukos, mežos, pļa-
vās u. t. t. Krievijas likumu kopojuma X. sējuma
1. daļas 384. pantā vārds „yron;bH" nozīmē vispār
dažādu nekustamu mantu un tā paša likuma 452.—
466. panti runā par servituta tiesībām uz cita ne-
kustamu mantu un nosauc šīs tiesības par „yroflba bt>
HyHmx-h nMyuiecTBaxT>". Ta tad Krievijas likumos
un valodā vārdam „yroflbH" jr ļoti plaša nozīme,
gan saimnieciskā, gan tiesiskā dzīvē. Juridiskā ko-
misija šinī apspriežamā likumā vārdu »yrojiba" iz-
teica vārdos «saimnieciski noderīgi objekti". No
svara vēl ir tuvāki apgaismot vārdu,.yHacTOKi>".Ap-
spriežamā likumprojektā juridiskā komisija 6. pantā
apzīmēja šo vārdu ar vārdu — «saimniecība", tur-
pretim 2. pantā šo vārdu pavisam atlaida un ņēma
vēl plašāku? jēdzienu «visas piešķirtās zemes", ku-
ras atrodas atsevišķu mazsaimnieku lietošanā."
Abi apzīmējumi ņemti no 1910. gada 14. jūnijalikuma
2. un 4. panta, vai no vispārējā Krievijas zemnieku
likuma 17. un 17. panta, abos_ gadījumos lietots
vārds „ytacTKH" kas apzīmē visas mājsaimnie-
kam piederošās zemes kopplatību, tik gabalos vai
šņorēs tā ari nebūtu izkaisīta pa visiem sādžas lau-
kiem. Juridiskā komisija vārdos «piešķirtā zeme"
2. pantā un vārdā «saimniecība" 6. panta, ir aptvē-
rusi visu zemi, vai visu saimniecību, kas kādam zem-
niekam pieder laukos un sētas vietā. Šinī nozīme
ari tulkots vārds ^tacrKn" kā saimniecība. Glu-
ži citādā nozīmē zemnieku likumos un zemnieku
saimniecību literaturāir lietoti vārdi „ycane6Hbifi
yqacTOKt", kas nozīmē sētasvietu, kur atrodas zem-
nieku ēkas ar sakņu dārzu, kas nekad netapa pār-
dalīti. Vēl citādākā nozīmē saprot «nonEopubin
yqacToi<-b",ar ko apzīmē tādu juridisku jēdzienu, ka
ari lauku zeme, kaut ari daudzās birzēs, tomēr uz
visiem laikiem iedalīta katram atsevišķam saimnie-
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kam un nekad vairs netop sadalīta vai pārdalīta.
Šādus zemes gabalus valda un izlieto katra sēta —
..HBop-b", vai katra ģimene — «scmctbo" Uz vi-
siem laikiem — „no«BopH0HacjiiacTBeHHo" Tas ir tāds
juridisks apzīmējums, kas noteic, ka te sādžas sa-
bļedrībai vairs nepieder pārdalīšanas tiesības vai
ka krievu valodā apzīmē šo tiesību — „npaso pas-
BepcTKn". Uz šo tiesību pamata pa lielākai daļai
bija piešķirtas zemes Latgalē, kā to mēs redzam no
vietējā nolikuma 136., 148. un citiem pantiem. Kā
pretstats šai negrozāmai viensaimniecības formai
slavēja w o6m,HHHoe npaBo", „o6mnHHoe aein-
jieBJiajrkiue", w o6iu.HHHoe seMJienojibsoBauie".
Tās ir — tā zemes apsaimniekošanas forma
vai paraša, kad sādžas sabiedrība periodiski
pārdalīja un sadalīja laukus un pļavas starp māj-
saimniekiem pēc zemes labuma vai citiem sādžā
pieņemtiem pamatiem, piešķirot katram mājsaimnie-
kam zemi pie katras pārdalīšanas citā vietā, pēc vī-
riešu dvēseļu skaita, zemes nastām un taml., kā tas
redzams no vietējā nolikuma 18. panta. Šī zemes
valdīšanas un apsaimniekošanas forma pastāvēja
spēkā līdz pēdējām laikam, sevišķi tais apgabalos,
kas pievienoti pie Latvijas no Pleskavas guberņas.
Gluži šaurā nozīmē jāsaprot sādžu aktos krievu
izteiciens „3eMejibHHH vnacroKt", »JiyroBoS yqa-
ctok-b", „jrfecHOH _ yqacTOKT>". Šie vārdi tulko-
jami burtiski, ka zemes gabals, pļavas ga-
bals, meža gabals. Tādā pat šaurā nozīmē
jāsaprot vārdi «zemes gabali" šī likuma 17. pantā.
Likumprojekta 7. panta b punktā vienā teikumā:
«Visas sādžas zemes piešķirto vienību skaits", ap-
zīmēti ļoti dažādi juridiski un saimnieciski jēdzieni,
kas iekavās paskaidroti ar krievu vārdiem «uan-feji-b",
„pa3uepcTOHHa« ejiHHHua", ,,JiiocxpauioHHbiā y^a-
ctok'b". Visiem šiemkrievu vārdiem ir tikplaša un da-
žādi saprotama nozīme, ka pie tās jāpakavējas tuvāk.
Ar vārdu „nantan," 1861. gada 19. februāra likums un
daži vēlāki likumdošanas 'akti plašākā nozīmē apzī-
mēja visu zemi, kas piešķirta visai sādžai ņo muiž-
nieku vai kroņa muižām uz piešķiršanas aktu pa-
mata, kurus sauca, — ja zemi piešķīra no muižnie-
ka muižas — par „ycTaBnaa rpaMura", bet ja
zemi piešķīra no kroņa muižas — par „B.ian.+iHHa«
aanncb", vai deviņās rietumu guberņās par
,jnocTpanioinibift aura..* šinī plašākā nozīmē
jāsaprot «nan-fejn, " piešķirtās zemes kopplatība —
apspriežamā likumprojekta 7. p. a punktā. Šī panta
b punktā zem vārdiem «piešķirtā vienība" jāsaprot—
katrai zemnieku dzimtai sādžas laukos, pļavās un
taml. (izņemot sētas vietu) piešķirtās zemes kop-
platība resp. saimnieciskā vienība, vai krievu va-
lodas apzīmējums „ «ajrkjn>", kurš, attiecībā uz visu
dzimtu vai visu „KpecTbJiHCKin flBopta' aptver
vienā vienībā visu to zemes daudzumu, ko vienai
dzimtai piešķīra pēc vīriešu dvēseļu skaita, ņemot
par pamatu vai nu revizijas vai faktisko dvēseļu
skaitu. Vēl šaurākā nozīmē saprot piešķirto vienī-
bu, kā vienai vīriešu dvēselei piešķirto zemi —
„Hy:u-Bofi najītaii,", 110 kuru skaita sastādījās visas
dzimtas „n.'nLjit'a" kopplatība. Piešķirto
vienību skaits redzams vispirms pielikumā pie
,,ycTaBHua rpaMora" uņ "BjīajtUHHaa aanucb" vai
„;iiocTpaiūonHHft aKTib" un vēlāk — pēc zemes
iepirkšanas — attiecīgos aktos, kurus sauca par
ņjiaiman" vai „BMKyimo8 aKTV.

Normu, kādu piešķīra uz katru vīrieša dvēseli,
noteica likums dažādos apgabalos dažādi.

Vārds „pa3BepcTOHtiaa ejiniinna" — jr izskai-
drojams tikai ar 1910. gada 14. jūnija likuma 11. un
12. panta vai vispārējā zemnieku nolikuma 17". un
17. panta palīdzību. Šinīs pantos kā «pnssepcTon-,
nyio ejinnimv" uzskata vīrieša dvēseli, pēc kuru

skaita iedalīja mājsaimniekam tā saucamos wnyme-
Bbie nairBJibi" pārdalot vai sadalot sādžas zemnie-
kiem piederošo pārdalāmo piešķirto lauku, pļavu vai
citu līdzīgu zemi.

Šinī nozīmē zemes pārdalīšanu vēl tuvāk pa-
skaidro vispārējā zemnieku nolikuma 27. pants, kur
2. punktā noteikts, ka sādžas sapulces spriedumā
jāparedz pēc kāda aprēķina pārdalīs zemi, vai pēc
revizijas, vai faktiskām dvēselēm, vai ari pēc .klau-
šām, vai taml. Vārdam „;nrocTpanionī™ftyqacTOK-&" ir
ari dažāda nozīme. Krievijas lik. kr. sevišķā pieliku-
mā pie IX. sējuma, V. grāmatā, nolikumā par zemes
piešķiršanu zemniekiem un ienācējiem kroņa mui-
žās deviņās rietumu guberņās atrodami tuvāki no-
teikumi par lustracijas gabaliem un aktiem. 1867.
gada 20. oktobra noteikumos 85. un nākošos pantos
paredzeta_ kartība, kādā piešķir no kroņa muižām
zemi vietējiem kroņa zemniekiem, ienācējiem krie-
viem un apakškareivjiem. Tādēļ ar šie lustracijas
gabali ir dažādi. Zemes platība, kādu no kroņa mui-
žām piešķīra vietējiem zemniekiem, kā ari ienācē-
jiem krieviem līdzinājās tai pašai vienībai vai
„H;tfl'ki-b'am", kādu piešķīra atsevišķā apgabalā
muižnieku zemniekiem. Kroņa zemniekiem piešķīra
zemi ari pēc vīriešu dvēseļu skaita un šinī ziņā nosau-
kums „JiiocTpauioHHbin viac-roK-B" ari līdzinājās tam
„Hafltaijb'an." kādu vispār piešķīra zemnieku ģimenei.
Nepilna nozīmē par lustracijas gabalu nosauca sē-
tas vietu, kādu piešķīra no kroņa muižām apakš-
kareivjiem, saskaņā ar 2. piezīmi pie 85. panta. Vēl
atliek piezīmēt pie apspriežamā likumprojekta 7.
panta, ka krievu zemnieku dzīvē un sādžu aktos
zem «sētas vietas" „yeafle6āoe mLcto" saprot ne
tikai vietu, kur uzceltas ē_kas, bet ari zemnieka ģi-
menei piederošo sakņu dārza zemi. Sētas vietas
zemes platība katrai ģimenei atzīmēta sādžas aktos
un tada nozīmē un platībā ari jāsaprot sētas vietas
gabali g punktā. Likumprojekts sper vēl soli tālāk
jaunas reformas gaitā. Tas attiecina notariāta no-
likuma VI. nodalījumu uz visām zemēm un citu ne-
kustāmu mantu, par ko runā šis likums. Tas nozī-
me hipotēkas sistēmas ievešanu Latgalē un pievie-
notos apgabalos attiecībā uz visām sādžu zemēm.
Šī sitema,_ kas_ jau pastāv spēkā pārējās Latvijas
daļas, liela mērā atvieglos zemniekiem visu turp-
māko aktu noslēgšanu. Šī kārtība jau ievesta Lat-
gale koroboracijas likumā attiecībā uz fonda zemēm.
Pie atsevišķiem likuma pantiem es, ja tas būs va-
jadzīgs, došu sīkākus paskaidrojumus. Juridiskās
komisijas vārda lūdzu augsto namu pieņemt šo liku-
mu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Referents
liek priekšā steidzamību. Vai ir kādi iebildumi pret
steidzamību? Iebildumu nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.
Vārds Kotanam.

P. Kotans (Latgales darba pariija): Sim likum-r
projektam ir tikai pagaidu nozīme Galvenais ze- tw~
mes ierīcības darbs, kas nepieciešams Latgalē, tas
ir sādžu zemju sadalīšana viensētās. Šis likums ir
nepieciešams tikai tai ziņā, lai mūsu* bādžu zemnieki
varētu brīvāk rīkoties ar savām šņoru zemēm kre-
dita dabūšanas ziņā un gadījumā, ja grib tos atsavi-
nāt. Tāpēc šis likums ir steidzīgi vajadzīgs, bet vi-
ņam nav nozīmes zemes ierīcības ziņā. Praktiski
pie zemes ierīcības labākas nostādīšanas viņš neko
nedos. Tāpēc iz šī likuma vajadzētu izmest visu
to, kas apgrūtina darbus, kas steidzami uz viņa pa-
mata jānokārto, lai varētu sasniegt tos mērķus, ku-
rus likums uzstāda. Šinī ziņā nevēlams ir viens
punkts, kurš tiešām apgrūtinās šņoru zemju koro-
borēšanas izvešanu. Vispirms, 7, panta e punkts,
kurš prasa noteikšanu: «un cik šņores vai starpga-
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balos atrodas viņa zeme". Mērnieks nevar paļau-
ties uz to, ko teiks sādžas šņoru zemju īpašnieki.
Viņam pašam jāpārbauda sniegtie skaitļi. Ja viņš
to nedarīs, tad viņš neko nepanāks pie pastāvošiem
Latgales apstākļiem. Kas pazīst Latgales apstākļus
šņoru zemju iekārtošanas ziņa, tas sapratīs, ka tas
darbs_ šinī gadījuma butu pilnīgi lieks. Krūmi,
atmatas stāvoši zemes gabali atrodas koplietošanā
un ja noteic tikai dažas šņores, tas tikai apgrūtina
darbu, nedodot neka positiva, tāpēc es lieku priekšā
šo punktu strīpot. Tad tālāk — attiecībā uz 7. pan-
ta g punkta nosacījumu, sētas vietas, gabalu lielumu
un robežas noteikšanu un izmērīšanu. Tas nozīmē
tikpat daudz darba, kā sādžas sadalīt viensētās.
Galvenais zemes ierīcības darbs Latgalē stāv
priekša, lai izdalītu sādžas viensētās, un ja pielaistu,
ka sētas vietas izmerī un koroborē, kas tad notiek?
Tagad, pec Krievijas likuma sētas vietas uzskata
par zemniekaīpašumu un to it kā nedrīkst grozīt.
Ja likuma fiksē, kasētas vietas izmēri, sastāda plānu,
koroborē, tad ja kāds sētas īpašnieks nepiekristu sa-
vas sētas pārnešanai uz. citu vietu, tad ar viņu neko
nevar darīt. Un tadu _ zemnieku, kuri pastāvēs uz
to, ka viņi paliek vecās vietās, Latgalē būs lielais
vairums. Ja šie zemnieki atkal paliks uz savām
vietām, mums paliks ta pati sādžu kārtība, kāda bij
līdz šim. Ar to iznāktu tas, ko Krievijas likums no-
sauc_ „0Tpy<5Hoe xn3aficTBp", t. i. sēta atrodas
viena vieta un ēkas pavisam cita vietā, kas ne ar
ko nav attaisnojams. Saprotams, ja sādžinieki pār-
ies viensētas, tad viņi_ savas ēkas pārnesis uz to
gabalu, kurš_ lielāks, pārdodot sētas vietas varbūt
citam. Ne tada tirgošanas, ne sētas vietu mērīšana
nav vajadzīga un es lieku priekšā šo pantu strīpot.
Vel viens pants šinī likuma ir pilnīgi lieks un tas
ir droši vien tapec, ka tie, kas pie šī likuma strādā-
juši, nav labi pārzinājuši Latgales apstākļus, tas ir
17. pants. Kad sastādīs aktis un koroborēs viņas,
tad ļr t _iesība_s pieprasīt no zemkopības ministrijas,
lai ta suta mērniekus, kuri atsevišķus šņoru gabalus
izmerī un sastāda pļanus. Ievērojot to, ka Latgalē
zemes nekad nav mērītas un tur nekādas skaidrības
šinī ziņa nav, jo robežas no pašiem zemniekiem tiek
grozītas uz vienu vai otru pusi, tad tas, kas jūt, ka
ir pararis ežu otram, izmerī nepareizi iegūto platību,
koroborē to un kad nāk galīga apstprināšana pēc
vispārējas iziešanas uz viensētām, tad nāks priekšā
tādi sarežģījumi, kuru sekas var būt ļoti nevēlamas.
Tapec es lieku priekša 17. pantu strīpot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu
pie _ vispārējam debatēm vairāk nevēlas? Vis-
pārējas debates slēgtas. Vai referents vēlētos
vardu? Referents vārdu nevēlas. ' Es likšu
uz balsošanu pāreju uz likuma lasīšanu ... (Sauciens
no vietas: «Par steidzamību vēl jānobalso!") Re-
ferents liek priekšā steidzamību. Iebildumu pret
steidzamību nav? Steidzamība pieņemta. Es lieku
uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
celties, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu
nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta. Vai augstais nams vē-
las, lai pantus nolasītu? (Balsis: «Nav vajadzīgs!"
Sauciens pa kreisi: «Visu uz_ reizi nobalsot!")
Virsraksts. Vārda neviens nevēlas pie virsraksta.
Iebildumu nav? Virsraksts:

(Likums par īpašuma t'esībām uz piešķirtām' šņoru ze-
mēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1. pants.
(Visas sāužas, kuras vēl nav pārgājušas, saskaņā ar

1910. g. 14. jūnija likumu, uz privātīpašuma kārtību, ar šī
likuma spēkā nākšanu atzītas par pārgājušām uz šādu kār-
tību.)

iebildumu nav? Pieņemts. 2. pants.

(Visas piešķirtās zemes (najrfcjii,Ha>! aeiur/i), kuras šī
likuma spēkā nākšanas d'enā atrodas atsevišķu mājsaimnieku
neapstrīdami pastāvīgā (ne nomas) lietošanā, — atzītas par
viņu personīgu īpašumu.

Piezīme. 1. Saimniecības, kuras atrodas mātes un
bērnu vai dažu taisnas linijas radniecībā nestāvošu
personu nedalītā valdīšanā, — atzītas par viņu
kopīpašumu.

Piezīme. 2. Uz saimniecībām ar kopplatību, mazāku
par 10 ha, kuras nodibinātas uz piešķirtās zemes
(najrljjītiiafl seMji.8) pirms šī likuma spēkā nākša-
nas, nav attiecināms agrārās reformas likuma 48. p.
aizliegums.)

Pieņemts. 3. pants. ,(Īpašuma tiesības uz 2. p. minēto piešķirto zemi var ari
pieradīt ar izrakstiem no krepastgrāmatām (notariāta noli-
kuma 100. p.), ka ari ar kādu no dokumentiem, kuri uz-
skaitīti sevišķi pie IX. sēj. pieliktā vispārējā zemnieku noli-
kuma 23. p. 1910. g. izdevumā (o6mee nojioMeiiie o Kpe-
CTbHHax-i ,oco6oe npmiojKenie kt. To«ty IX. no iipon. 1910. r.

Pieņemts. 4. pants.
(Mājsaimnieki patur negrozāmā daļā lietošanas tiesību

uz pļavām, mežiem un tamlīdzīgiem saimnieciski noderīgiem
objektiem (yrojifaH), kuri pārdalāmi uz sevišķiem pamatiem,
kā piem. pēc zemes ražojumiem u. tml.

Negrozāmā daļa nosakāma tanī apmērā, kādā to faktiski
lielo šī likuma spēka nākšanas dienā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 5. pants.'
(Līdzdalības tiesība uz nepardalamiem saimnieciski no-

derīgiem objektiem (yroiitji), piem. braucamiem un lopu
dzenamiem ceļiem, ganībām, lopu dzirdīšanai noderīgiem ūde-
ņiem, iznomājamiem objektiem u. t. t. nosakāma negrozāmā
daļā, ja tādu var noteikt uz zemes ierīcības aktu, sādižu sa-
biedrības spriedumu, vai ciīu neapšaubāmu datu pamata. Pre-
tēja gadījumā paliek spēkā tikai minēto objektu (yrojii.ii)
koplietošanas tiesība uz sādžas pieņemtiem pamatiem.)

Pieņemts. 6. pants.
(Zemkopības ministrija pēc sava ieskata dod rīkojumu

sastādīt vai nu visai sādžai vispārēju aktu, kufā apliecina
katra atsevišķa mājsaimnieka īpašuma tiesības uz 2. p. mi-
nētam saimniecībām (yiacTKH)( vai ari katrai saimniecībai
atsevišķu aktu, pie kam pēc iespējas ņemami vērā sādžu un
atsevišķu mājsaimnieku lūgumi par šādu aktu sastādīšanas
steidzamību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 7. pants.
( Sestā panta minētos aktos jāuzrada:
a) visas sādžas piešķirtās zemes kopplatība;
b) visas sādžas zemes piešķirto vienību (na.n,-kjn>, pas-

aepcToinaa ejiHHima, jiiocTpauioHHHH yiacTOKi.)
skaits;

c) cik zemes iznāk uz katru šī panta b punktā minēto
piešķirto vienību;

d) katras saimniecības zemes īpašnieka resp. īpašnieku
(2. pants) vārds, tēva vārds un uzvārds, uzrādot
līdzīpašnieku ideālās daļas;

e) cik piešķirto vienību vai to daļu pieder katram
saimniekam un cik šņores vai starpgabalos atrodas
viņa zeme;

f) sādžas koplietošanā atstātās zemes, kā pārdalāmās
uz sevišķiem pamatiem, tā ari nepārdalāmās (4.
un 5. pants), norādot katra saimnieka līdzdalības
tiesības un apmērus un

g) sētas vietas gabala 1 elums un robežas.)
Vārds pie 7. panta Vladislavam Rubulim.
V_ Rubulis (Latgales zemnieku partija): Visā

visuma šis likums ir pieņemams un jāizsaka tikai *
nožēlošana, ka viņš tik ilgi nav ieraudzījis dienas
gaismu. Tos trūkumus, kādi viņā ir, var novērst
ari instrukcijas kārtībā. Bet ir viena lieta šinī pan-
ta, par kuru es stipri baidos. Ja šis jautājums paliks
nenoskaidrots, tad tas var šī likuma nozīmi anulēt.
Likuma galvenais mērķis bija paātrināt kaut kādi
sadženiekiem tikt pie sava tiesiskā stāvokļa no-
stiprināšanas. Cik es varēju noskaidrot sarunās ar
juridiskās komisijas locekļiem, ari tā ar šo mērķi
bija stipri rēķinājusies. Pie lietas paātrināšanas var
tikt tikai tādā gadījumā, ja īpašumu uz šņoru zemi
varēs noteikt bez iepriekšējās zemes izmērīšanas
caur mērniekiem. Ja zemes izmērīšana tiks prasīta,
ja akti, kas paredzēti šinī likumā, netiks sastādīti
bez zemes izmērīšanas no mērnieka, tad ari likuma
nozīme tiks caur to pašu gandrīz anulēta. Pie īpa-
šuma tiesībām varēs tikt ari tad, kad tiks sādžas
sadalītas viensētās un kad būs izvesta ari galīga
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zemes izmērīšana. Tā tad še galvenā kārta vaja-
dzīgs tāds akts, kas noteic tagadējo faktisko stā-
vokli. To var noteikt, kā tas bij veca Krievijas li-
kumā, ari bez iepriekšējās zemes izmērīšanas no
mērnieka. 7. pants prasa, lai minētos aktos butu uz-
rādīts visas sādžas piešķirtās zemes kopplatība, pra-
sa, lai tiktu noteikts, cik zemes pieder sādžai, cik at-
sevišķam saimniekam un cik atsevišķu vienību, cik
šņores katram pieder. Priekš mērniekiem tas ir
liels darbs, kas būtu tikai veicams vairākos gados.
Lai novērstu to pārpratumu, ka pie šī akta sastādī-
šanas tiktu .prasīta zemes izmērīšana no mērnieka,
es gribu iesniegt priekšlikumu papildināt 7. pantu ar
sekošu piezīmi: «Ja šinī pantā minētām sādžām par
viņu zemēm nav attiecīga zemes plāna, tad zemes
platību var uzrādīt pēc pagasta valdē un citās vie-
tējās iestādēs esošām ziņām." Tas ir tas stāvoklis,
kas ir patlaban un tā kārtība, kūjā tagad tiek
noteikta katra sādženieka zemes platība. To noteic
caur pagasta apliecībām un dokumentāriem pierādī-
jumiem, kādi ir pie rokas. Ja šo piezīmi noraida,
prasot zemes mērīšanu, tad, ievērojot, ka gandrīz
nevienai, vismaz ļoti maz sādžām, ir zemes plāni,
šī likuma nozīme tiek galīgi sabojāta.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlās pie 7. panta. Vai referenti vē-
lās izteikties. Vārds referentam Bachmanim.

Referents K. Bachmanis: Deputāta Kotana un
Vladislava Rubuļa kunga priekšlikumi juridiskā ko-
misijā nav apspriesti, bet pēc debatēm, kādas nori-
sinājās juridiskā komisijā attiecībā uz 7. pantu, varu
gan paskaidrot, ka šie priekšlikumi nav pieņemami.
Bažas par to, ka mēs, ienesdami zināmu skaidrību
aktu sastādīšanā, varētu sarežģīt Latgales lietas, ir
pilnīgi liekas. Jo lielāku apdomību un uzmanību
mēs tagad ievērosim, pie aktu sastādīšanas, jo vai-
rāk soļu mēs būsim spēruši uz priekšu tā nākamā
likuma gaitā, kuru drīzumā gribam izstrādāt un pie-
ņemt attiecībā uz sādžu sadalīšanu viensētās. Pra-
sība, ka aktos jāatzīmē ari šņoru skaits, ir atzīta no
visiem Latgales lietpratējiem, ari no mūsu darbinie-
kiem, kuri ilgāku laiku strādājuši Latgalē. Senāk
krievu likums pat prasīja, lai katram šņoru zemes
gabalam robežas apraksta un tās ieraksta grāmatās.
To šis likums vairs neprasa, aktu sastādot robeža
nav aprakstīta un kaimiņi nav uzrādāmi. Tikai šņo-
ru vai starpgabalu skaits, jakas pieder vļenai saim-
niecībai, jāuzrāda aktā; tas nepieciešami. Starpga-
balu skaits ir atrodams agrākos sarakstos, vai sā-
džu spriedumos. Kas zīmējas uz jautājumupar sētas
vietas izmērīšanu, tad šis likums to neprasa, ir tikai
jāatzīmē sētas vietas gabala robežas, tas ir jāraksta
aktā, ar kādu citu sētas vietu robežo aprakstāma
sētas vieta. Tas tagad labi zināms sādžu iedzīvotā-
jiem, it sevišķi pagasta valdei vai sādžas administrā-
cijai. Tā tad tas priekšlikums, ko ienesa Kotana
kungs, nav pieņemams. Vladislava_ Rubuļa kunga
bažas, ka aktu sastādot varbūt jāpārmērī visa sā-
džas zeme, ir liekas. Visas sādžu zemes jau katra
ziņā ir atzīmētas agrākos iestāžu protokolos, ir ap-
rakstītas agrākos aktos. Jautājums, kuru aizkusti-
nāja Rubuļa kungs, vai nevajadzētu likumā teikt, ka
par pierādījumu paliek ari agrākie akti, jau ir pa-
redzēts šī likuma 3. pantā, kurā ir aizrādīts uz vis-
pārējo zemnieku nolikuma 23. pantu, kurš paredz
visus tos aktus, par kuriem runāja Rubuļa kungs.
Attiecībā uz Latgales šņoru zemēm ir vajadzīgavis-
lielākā apdomība; nevar likumā pielaist, lai sādža
vienpusīgi nosaka, kas pieder sādžai, kas atseviš-
ķiem mājsaimniekiem. Mums ir jārēķinājas ar vi-
siem veciem aktiem. Visas sādžas zemes iepriekšē-
jā izmērīšana pirms akta sastādīšanas šinī likuma

netiek prasīta un juridiskā komisija arito nav pa-
redzējusi nevienā šī likuma pantā. Es tādēļ izsakos
pret Rubuļa kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings_ Vai vārdu
vēlas agrarkomisijas referents? Nevēlas. Pie 7.
panta iesniegti sekosi pārlabojumi. Vispirms pārla-
bojums no Kotana, kurš skan:

«pie 7. panta e punkta strīpot vārdus „un cik šņorēs vai
starpgabalos atrodas viņa zeme".

Referents izsakās, ka priekšlikums nav ap-
spriests komisijā. Lūdzu pacelties, kas ir par Ko-
tana priekšlikumu. Par Kotana priekšlikumu nodo-
tas tikai 11 balsis; nepietiekošs skaits. Pārlabojums
atkrīt. Tālāk nāk nobalsošanā otrs Kotana pārlabo-
jums pie 7. panta.

„g punktu strīpot".

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu
pacelties, kas ir par Kotana priekšlikumu. Par
priekšlikumu nodotas tikai 11 balsis, nepietiekošs
skaits. Pārlabojums atkrīt. Vladislavs Rubulis ie-
sniedzis pie 7. panta sekošu pārlabojumu:

«7. pantu papildināt ar piezīmi:
Piezīme. Ja šinī pantā minētām sādžu šņoru zemēm

nav attiecīga zemes plāna, tad zemes platību var
uzrādīt pēc pagasta valdē un citās vietējās iestā-
dēs esošām ziņām".

Referents izsakās pret Rubuļa priekšā likto pār-
labojumu. Lūdzu pacelties, kas ir par Rubuļa pār-
labojumu? Par pārlabojumu_ nodota tikai viena
balss; nepietiekošs skaits. Pārlabojums atkrīt. Es
likšu 7. pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas
ir pret 7. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no
balsošanas? Nav. 7. pants pieņemts vienbalsīgi.
8. pants.

(Sestā pantā minētos aktus sastāda mērnieks pēc 7.
panta noteikumiem un pasludina sādžas sapulcē resp. attie-
cīgam mājsaimniekam, par ko uz akta taisāma attiecīga at-
zīme, kuru paraksta mērnieks un sādžas sapulces izvēlēts
pārstāvis resp. atsevišķs mājsaimnieks. Ieinteresētam per-
sonām ir tiesība pārsūdzēt minētos aktus šņoru zemes komi-
sijai trīsdesmit dienu laikā, skaitot no akta pasludināšanas
dienas. Pārsūdzība iesniedzama mērniekam, kujš to kopa
ar lietu un savu paskaidrojumu nosūta šņoru zemes komisijai
14 dienu laikā, skaitot no pārsūdzības saņemšanas dienas.
Ja šinī pantā minētā termiņā pārsūdzība nav iesniegta, tad
mērnieks nekavējoties nosūta aktu šņoru zemes komisijai
apstiprināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 9. pants.
(Par lietu caurskatīšanas dienu šņoru zemes komisija

paziņo pusēm un personām, kūjas iesniegušas sūdzības, bet
viņu neierašanās komisijas sēdē nekavē lietas izspriešanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 10. pants.
(Visas lietas skatāmas cauri un spriedumi pasludināmi

atklātās sēdēs.)
Iebildumu nav? Pieņemts. 11. pants.
(Sēžu un lietu sagatavošanu rīko priekšsēdētājs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 12. pants.
(Caurskatot lietas, komisija piemēro civilprocesa likumu

noteikumus, ciktāl tie nerunā pretim šim likumam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 13. pants.
(Sestā pantā minētos aktus, kuri pēc šņoru zemes komi-

sijas ieskata neatbilst likuma prasījumiem, vai nesaskan ar
lietas apstākļiem, komisija vai nu pati izlabo, vai atceļ
un šūtā atpakaļ mērniekam sastādīšanai no jauna saskaņā
ar komisijas aizrādījumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 14. pants.
(Komisijas spriedumi ir galīgi. Tos var pārsūdzēt tiīs-

desmit dienu laikā senāta administratīvam departamentam
kasācijas kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 15. pants.
(Galīga sprieduma izpildīšana piekrīt pagasta valdei,

piemērojoties civilprocesa likumu 933. p. 1. punktam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 16. pants.
(Sestā pantā minēto aktu oriģināli uzglabājami šņoru

zemes komisijā. Katram īpašniekam tiesība savu īpašuma
tiesību apliecināšanai uz savu saimniecību dabūt no komisijas



1117 Latvijas Republikas Saeimas V. sesijas 30. sēde 1924. gada 17./18. jūnijā. 1118

vai nu izrakstu, vai norakstu no 6. p. minētiem aktiem. Iz-
raksta un noraksta pareizību apliecina šņoru zemes komisijas
priekšsēdētājs.)

' Iebildumu nav? Pieņemts. 17. pants.
(Ja mājsaimnieki, kujiem pēc aktiem pieder par īpa-

šumu piešķirtās zemes gabali, vai sādžas sabiedrība vēlas
šos zemes gabalus norobežot dabā un par tiem sastādīt plānu,
un par to paziņo zemkopības ministrijai,tad mērīšanas darbi
un plāna sastādīšana izdarāma uz ministrijas rīkojuma pa-
mata uz tās puses rēķina, kūja prasa zemes gabala norobežo-
šanu dabā.)

Pie 17. panta Kotans iesniedzis priekšlikumu:
«17. pantu strīpot".
Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu referentu dot

atsauksmi par iesniegto Kotana priekšlikumu.
Referents Kr. Bachmanis: Deputāta Kotana

priekšlikums būtu noraidāms. 17. pants runā par at-
sevišķiem atgadījumiem, kad sādžas sabiedrība vai
ari atsevišķi mājsaimnieki vēlētos savus zemes gaba-
lus likt izmērīt. Tā ir viņu pašu brīvā griba. Ja
viņi grib darbu pasteidzināt, pirms izdod likumu par
zemes sadalīšanu viensētās, tad to viņi var darīt,
bet tādā gadījumā viņiem ir jāsedz visi izdevumi.
Šis pants ir bijis allaž visos Krievijas zemnieku li-
kumos un sadžam un atsevišķiem mājsaimniekiem ir
bijusi tiesība zemes gabalus izmērīt un norobežot.
Šo pantu strīpot juridiskā komisija nevar pielaist;
šis pants ir vajadzīgs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārds ag-
rarkomisijas referentam.

Referents St. Jubulis: Ārlietu komisijā priekš-
likums nav ticis apspriests un tādēļ par viņu at-
sauksmi nevaru dot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Es likšu
Kotana iesniegto priekšlikumu

«17. pantu strīpot".
uz balsošanu, pie kam jāatzīmē,ka juridiskā komisi-
ja strīpojumu noraida, turpretī agrārā komisijā
priekšlikums nav ticis apspriests. Es lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par to, ka strīpotu 17. pantu. Par
Kotana priekšlikumu — strīpot 17.pantu — nodotas
tikai 9 balsis; nepietiekošs skaits. Tas atkrīt. Es
lieku 17. pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas
ir pret 17. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas no
balsošanas? Ari nav. 17. pants pieņemts. 18.pants.

(Ja uz šī likuma pamata noteicot īpašuma tiesības ir
aizkārtas trešo personu tiesības, tad viņas var tās aizstāvēt
civilprasību kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 19. pants.
(Sādžu sabiedrībai piederošās nekustamas mantas at-

savināšana vai apgrūtināšana var notikt tikai uz sevišķa
sādžas sabiedrības sprieduma pamata, ar kuru ir savu pie-
krišanu izteikušas vismaz 2/_ no visiem sādžas zemniekiem,
kuriem ir sādžas sapulcē balsstiesība. Šādus spriedumus ap-
stiprina iekšlietu ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 20. pants.
(īpašumu tiesību apliecināšanas aktu formu (6. p.) no-

teic zemkopības ministrs saziņā ar teslietu ministri.)
Juridiskās komisijas referents Bachmanis ie-

sniedzis pie 20. panta sekošu priekšlikumu:
«20. panta iesākumā vārdā «īpašumu" strīpot galotni

„u" un tās vietā likt „a"."
(Sauciens: «Nost ar u!") Vārdu neviens ne-

veļas. Vārds referentam Bachmanim.
Referents Kr. Bachmanis: Juridiskais izteiciens

ir «īpašuma tiesības" un nevis «īpašumu tiesības".
Šis ir redakcionelas dabas pārlabojums. Es"lūdzu
to pieņemt. -

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai ir kādi
iebildumi pret referenta Bachmaņa priekšlikumu:

«Vārdā «īpašumu" strīpot galotni „u" un tās vietā likt
«a .

Iebildumu nav? Referenta priekšlikums pie-
ņemts. Es likšu 20. pantu uz balsošanu un lūdzu pa-

celties tos, kas ir pret panta pieņemšanu pārlabotā
redakcija. Nav. Kas atturas? Ari nav. Pants pie-
ņemts. 21. pants.

(Atsavinot vai apgrūtinot atsevišķiem mājsaimniekiem
(2. p.) piederošo piešķirto zemi, piemērojams notariāta no-
likuma VI. nodalījums.)

Pie 21. panta referents Bachmanis iesniedzis se-
košu pārlabojumu:

«21. panta tekstu strīpot un tā vietā likt jaunu 21.
pantu: «Uz nekustamiem īpašumiem, kuri minēti šinī likumā,
attiecināms notariāta nolikuma VI. nodalījums"."

Vai kāds vēlētos vārdu? Vārds referentam
Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Šo priekšlikumu es
iesniedzu tapec, ka 21. panta agrākā redakcija runa
tikai par to zemi, kas piešķirta atsevišķiem māj-
saimniekiem; bet_ likumprojekts ari atstājis sādžu
koplietošana_ dažadus _ zemes gabalus, attiecībā uz
kuriem varbūt turpmāk būs jānoslēdzkādi akti. Tā-
pēc butu pareizi, ja pieņemtu pantu tādā redakcijā,
ka es iesniedzu un notariāta nolikumu IV. nodalīju-
mu attiecinātu uz visām sādžas zemēm un citiem
nekustamiem īpašumiem sādžu zemju robežās.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Es likšu
uz balsošanu referenta iesniegto pārlabojumu, kurš
skan:

«Strīpot 21. pantu un tā vietā likt: „Uz nekustamiem
īpašumiem, kuri minēti šinī pantā attiecināms notariāta no-
likuma VI. nodalījums"."

Lūdzu paceltiestos, kas ir pret. Nav. Kas at-
turas? Ari nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts.
Es likšu tagad 21. pantu jaunā redakcijā uz balso-
šanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret? Nav. Kas
atturas? Ari nav. 21. pants jaunā redakcijā pie-
ņemts. 22. pants.

(Šinī likuma paredzētie akti, izraksti, noraksti, aktu
ķoroborešana, lūgumi, sūdzības un pārsūdzības, kā ari sa-
rakstīšanās ir atsvabināti no visāda veida nodokļiem un no-
devām.

Šī likuma 16. pantā paredzētie, koroborēšanai nolemtie,
aktu izraksti vai noraksti pielīdzināti aktu oriģināliem, ja
uz tiem taisīts attiecīgs uzraksts.)

Vārdu neviens nevēlās? Iebildumu nav? Pie-
ņemts. 23. pants.

(Visi agrāko likumu noteikumi, ciktāl tie runā pretī
šim likumam, ar šī likuma spēkā stāšanos ir atcelti.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Pie-
ņemts. II. nodalījums. 24. pants.

(Astotā pantā minēto mērnieku ieceļ zemkopības
ministrs.)

Vārdu neviens nevēlās? 24. pants pieņemts.
25. pants.

(Šņoru zemes komisija sastāv no apgabaltiesas locekļiem,
zemes grāmatu nodaļu priekšniekiem resp. vecākā notāra
vai viņu palīgiem un mērniekiem-revidentiem. Komisijas lo-
cekļu skaitu nosaka ministru kabinets.)

Iebildumu nav? Vārdu neviens nevēlas? Pie-
ņemts. 26. pants.

(Komisijas priekšsēdētājs ir viens no apgabaltiesas lo-
cekļiem.)

Pieņemts. 27. pants.
(Komisijas priekšsēdētāju, kā ari pārējos komisi-

jas iocekļus no apgabaltiesas locekļu vidus izvēl apgabaltiesas
kopsapuce, mērniekus-revidentus ieceļ zemkopības ministrs,
bet citus locekļus — tieslietu ministrs.)

Ari pieņemts. 28. pants.
(Komisijas kancleju pārzin priekšsēdētājs.)
Pieņemts. 29. pants.
(Komisijas skata cauri visas lietas sekoša sastāva: 1

apgabaltiesas loceklis kā priekšsēdētājs, 1 loceklis no zemes
grāmatu nodaļu priekšniekiem resp. vecākais notārs vai viens
no viņu palīgiem un 1 mērnieks-revidents.)

Pie 29. panta juridiskās komisijas referents
Bachmanis iesniedzis priekšlikumu:

«29. pantā vārda «komisijas" strīpot galotni „s"."
Vai kāds vēlās pie referenta priekšlikuma vār-

du? Vārdu neviens nevēlas. Es lūdzu referentu.
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Referents Kr. Bachmanis: Tas ir redakcione-
las dabas pārlabojums. Komisija ir paredzēta vien-
skaitlī.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Lieku uz
balsošanu Bachmaņa priekšlikumu:

«Strīpot vārdā «komisijas" burtu „s"."
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.

Nav. Kas atturas? Ari nav. Priekšlikums pie-
ņemts. Es lieku tagad pantu šādā veidā uz balso-
šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret viņa pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Ari nav.
29. pants pieņemts. 30. pants.

(Pēc komisijas likvidēšanas visas tās lietas nododamas
apgabaltiesas archivam.)

Vārds Veržbickim.
J. Veržbickis (poļu savienība): Deputātu kungi!

Pie 30. panta es gribētu ienest tādu pārlabojumu,
kuram pēc manām domām ir ļoti liela praktiska no-
zīme. Šinī 30. pantā ir noteikts, ka pēc komisijas
likvidēšanas visas lietas nodod apgabaltiesas archi-
vam. Es liktu priekšā pēdējos vārdus «apgabaltie-
sas archivam" strīpot un tā vietā likt «notarielam
archivam. Motivi būtu sekošie. Vispirms mums jā-
zin, ka līdzīgu lietu uzglabāšanai pastāv divējādi ar-
chivi: vispirms, archivi pie apgabaltiesas un, otr-
kārt notarielais archivs. Pirmais — apgabaltiesas
archivs lietas uzglabā 10 gadu laikā un pēc tam tās
iznīcina. Kas attiecas un notarielo archivu, tad tur
lietas uzglabā ilgāku laiku un pat mūžīgi var uzgla-
bāt tādas lietas, kurām ir notarielu aktu raksturs.
Man šķiet, ka tie materiāli, kuri nāks no šņoru ze-
mes komisijas, būs tādi, kurus vajadzētu uzglabāt
ilgāku laiku. Tāpēc piemērotāks būtu notarielais
archivs. Bez tam jāpastrīpo tas, ka dabūt izziņu
no apgabaltiesas ir daudz grūtāki un aiz formeliem
iemesliem daudzos gadījumos ir pat neiespējami,
kamēr no notarieliem archiviem katrs ieinteresētais
var tādu izziņu dabūt. Trešais un varbūt svarīgā-
kais ir tas apstāklis, ka mūsu likums nerunā nemaz
par to, ka tie akti, kuri būs izdoti no komisijām, jā-
uzrāda un jāreģistrē vecākam notāram. Var no-
tikt tādi gadījumi, ka viss būs izdarīts kārtīgi, bet
dokumenti netiks reģistrēti pie vecākā notāra.
Tas nebūs par ļaunu tanī gadījumā, ja visi tie mate-
riāli tiks uzglabāti vecākā notāra archivā. Aiz šiem
motiviem es iesniedzu pārlabojumu, kurš skan tā:
«Vārdu «apgabaltiesas archivam" vietā likt «nota-
rielam archivam", piemērojot šīm lietām noteiku-
mus par notarieliem aktiem. Manu priekšlikumu es
lūdzu pieņemt un man jāpiebilst, ka par šo jautāju-
mu es runāju ar kompetentām personām, kas pār-
zin notariāta archivus un viņi pilnīgi tam piekrīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vārdu vai-
rāk neviens nevēlas pie 30. panta? Pie 30. panta
Veržbickis iesniedzis sekošu pārlabojumu:

«30. pantā strīpot vārdus «apgabaltiesas archivam" un
tanī vietā ielikt vārdus «notarielam archivam", piemērojot
šīm lietām noteikumus par notarieliem aktiem".

Vai referents vēlētos dot atsauksmi? Vārds re-
ferentam Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Veržbicka kunga
domas, ka notariāta archivā lietas varētu uzglabāt
ilgāki, ka tur, ja noguldītu visus aktus, jau pēc li-
kuma tos ilgāki jāglabā, man liekas, nav dibinātas.

rf "' Nav jau noteikts, ka apgabaltiesas akti, kaut viņiem
ari ir svarīga pierādījuma nozīme, pēc kāda laika
jāizinīcina. Tas uzskats, ka šie akti netiks reģistrēti,
ir kļūda. Te jau 22. pantā, kuru augstais nams nu-
pat pieņēma, ir skaidri teikts, ka šī likuma 16. pantā
paredzētie koroberēšanai nolemtie aktu izraksti vai
noraksti pielīdzināmi aktu oriģināliem. Tā tad visi
šie akti taps koroborēti, viņi būs ierakstīti ari zemes

grāmatas unpievienoti pie vispārējiem zemes grā-
matu aktu sējumiem; ari zemes grāmatu aktus iz-
gatavos. Man šķiet, ka šis pārlabojums nebūtu pie-
ņemams. Juridiska komisija viņš apspriests nav,
bet es atzīstu viņu par lieku.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Vai agrar-
komisijas referents vēlas vārdu?

Referents St. Jubulis: Agrarpolitikas komisijā
tāds priekšlikums nebija apspriests.

Priekšsēdētāja biedrs A. Albērings: Nobalso-
šana nak Veržbicka iesniegtais pārlabojums, kurš
skan:

«30. pantā strīpot vārdus «apgabaltiesas archivam" un
ta vieta likt vārdus «notarielam archivam", piemērojot šīm
lietām noteikumus par notarieliem aktiem".

Juridiskās komisijas referents izsakās pret
Veržbicka priekšlikumu. Agrarpolitikas komisijas
referents ziņo, ka priekšlikums komisijā nav ap-
spriests. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Veržbicka
pārlabojumu. Par Veržbicka pārlabojumu nodotas
tikai 19 balsis. Nepietiekošs skaits. Pārlabojums
atkrīt. Es lieku 30. pantu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 30. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Ari nav. 30. pants vienbal-
sīgi pieņemts. 31. pants.

(Noteikumus par šņoru zemes komisijas štatiem izdod
ministru kabinets.)

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 31.
pants pieņemts. 32. pants.

(ŠI likuma piemērošanai instrukcijas izdod zemkopības
ministrs saziņā ar tieslietu ministri.)

Vārdu neviens nevēlas? 32. pants pieņemts.
Es lieku uz balsošanu likumu visā visumā. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visa vi-
sumā. Tādu nav. Kas atturas no balsošanas? Ari
nav. Likums visā visumā pieņemts. Prezidijs
liek priekšā ari šī likuma redakcionelo pārlabojumu
uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Ie-
bildumu nav pret šādu prezidija priekšlikumu? Tas
pieņemts.

Tālāk dienas kārtībā — likums par Lat-
vijas pievienošanos pie 1921. gada 25.
oktobrī Žeņevā no Tautu savienības
starptautiskās darba organizācijas
galvenās konferences 3. sesija s pie-
ņemtiem konvenciju projektiem. Re-
ferenti G. Reinhards, R. Dukurs, M. Rozentāls, Nik.
Kalniņš, A. Bergs. Lūdzu referentus sniegt referā-
tus. Vārds referentam Reinhardam.

Referents G. Reinhards: Augstais nams! Man
ir tas gods jums celt priekšā konvencijas projektu ļJ 'ļ
par svina baltuma lietošanu krāsošanā. Tautu sa- y
vienības starptautiskās darba organizācijas galve-
nā konferencē, kura bija sasauktā Žeņevā no starp-
tautiskā darba biroja administratīvās padomes 192L
gada 25. oktobrī uz 3. sesiju, nolēma celt priekša
šīs darba konferences dalībniekiem, tām valstīm,
kas tur ņem dalību, sekošu projektu,kurš ratificējams
no starptautiskās darba organizācijas locekļiem sa-
skaņā ar Versaļas līguma XIII. daļu un citu mierlī-
gumu attiecīgu daļu noteikumiem. Iekamses pāreju
uz šo pantu paskaidrošanu, man pāris vārdos vis-
pārējos vilcienos būtu jānorāda uz konvencijas pro-
jektu raksturu. Šinī darba konferencē izstrādātie
konvencijas projekti nav saistoši priekš tām val-
stīm, kas viņus neratificē, bet ir saistoši tikai priekš
tām, kas viņus ratificē. Tā tad viņas var pēc vēlē-
šanās ratificēt vai neratificēt, ar vārdu sakot, rati-
ficēšana nav obligatoriska. Starptautiskā satiksme,
saprotama lieta, ir no svara, ka dažas normas dažā-
dos jautājumos nokārto pēc vienlīdzīgas šablonas,
lai varētu mūsu saimnieciskā dzīve noritēt, varbūt,

1 2. AUG. 198i
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netraucetaki un pareizāki. Dažās valstīs, sevišķi
tādos jautājumos,kas attiecas uz darba likumiem, tas

; ir nepieciešamisatiksmes veicināšanai vienai ar otru; valstu Ari šinīs konvencijās, kā jūs to dabūsat dzir-
dēt velak no citiem referentu kungiem, ir daudz kas
tāds, kas attiecas uz pašu darbu nokārtošanu. Darba
likuma nokārtošanai dažādās valstīs pēc vienas ša-
blonas ir daži labumi, bet ir ari daži ļaunumi un ļau-

Inumi tai ziņa, ka šī likumdošana tiek izdarīta ārpus
valstīm, ta sakot, tā ir tāda likumdošana, kur vieno-
jas vienā virsparlamentā par tiem projektiem, kas
butu ieteicami. Saprotama lieta, ka tā nav suvere-

: nitates ierobežošana, jo katram tādam starptauti-
skam līgumam var pievienoties un var ari nepievie-
noties. Tādēļ nav pareizs ieskats, ja domā, ka te ir
suverenitātes ierobežošana. Tas atkarājas no katras
valsts augstākās likumdošanas iestādes, vai viņa

ļ grib tādus priekšlikumus pieņemt vai nē. Kas attie-
' cas uz šo pirmo konvenciju par svina baltuma lieto-

šanukrāsošanā, tad jānorāda, ka Latvijas republikas
likumos nav tādu nosacījumu, kurus paredz šī kon-
vencija,ka tiebutu izvedami tūliņ dzīvē. Priekšmums,
ja mes šo konvenciju pieņemam, ratificējam, ir jāra-
da tāds likums. Tagad viņa nav. Tāpēc sociālās
likumdošanas komisija, apspriezdama šokonvenciju,
nāca pie slēdziena, ka vajadzētu kopā, līdz ar kon-
venciju, iesniegt augstam namam vispirms likum-
projektu, kas būtu liekams par pamatu šīs konven-
cijas izvešanai dzīvē. Tas ir izstrādāts no sociālās
likumdošanas komisijas visos trīs lasījumos un vi-
ņam tika dots tālāks virziens. Šo konvenciju va-
rētu _ pieņemt_ tāpēc, ka tie priekšlikumi, kas te ir
iekša, nav tādi, ka viņus nevarētu mūsu apstākļos
izvest. Jau sen ir zināms, ka svina baltuma krāsa,
tāpat ka citi svina preparāti, sevišķi, ja viņi ir pu-
tekļu veida, ir ļoti kaitīgi un tāpēc itin saprotams, ka
cik vien iespējams mums jāierobežo svina lietošana
rūpniecība tādā veidā, kur svina metāls pārvēršas
putekļos un tas, kā jūs ziniet, sevišķi iespējams pie
svina baltuma, ko lieto krāsošanā; bet ne tikai vien
lietojot viņu krāsošanā, bet ari to izgatavojot, ir no
liela svara, lai izsargātos no šī kaitīguma. Jau sen
pielieto visādus aizsardzības līdzekļus, bet pilnīgi
izsargāties no šī kaitīguma ir ļoti grūti. Bez šau-

' bam,_ka svins ir ļoti bīstams strādnieku veselībai, to
piemēram mes zinām, ka saslimst burtliči, jo burti

; izlieti pa daļai no svina. Visi tie, kas nodarbojas
: ilgāki ka burtliči, saslimst. Ari citās nozarēs, kur

ar svinu ir nodarbošanās, nāk ļoti bīstami saslim-
šanas gadījumi priekšā. Šo svina kaitīgumu pierē-
ķina par tikpat lielu, kā alkohola kaitīgumu. Sapro-
tama lieta, ka šis svina kaitīgums, lai viņš ari ir kva-
litatīvi tik pat liels, tad kvantitatīvi tas nekādā ziņā
nesasniedz alkohola postu, jo kvantitativā ziņā ļoti
maz nak sakarā ar svinu, kamēr ar alkoholu vai
katrs otrais, trešais cilvēks nāk sakarā. Bet lai ari
butu ka,- lai ari šī svina kaitīgums neattiektos uz
daudziem pilsoņiem, tad tomēr būtu šāds likums ie-
vedams, lai ari šiem nedaudziem cilvēkiem nodro-
šinātu veselības aizsardzību. Še izstrādātie aizsar-
dzības līdzekļi ir pilnīgi pietiekoši, lai varētu aizsar-

, gat pret svina baltuma kaitīgumu un kā izrādās, tad
; pie mums vislielāko lomu gan nespēlē svina baltuma
ļ izgatavošana, bet tikai viņa piemērošana krāsošanā.

Kā izteicās lietpratēji, tad ir iespējams tanīs robežās
ieturēt svina pielietošanu, kā te ir paredzēts un tāpēc
es nevarētu ari te neko pievest pretī, lai mēs šo kon-

: venciju nepieņemtu. Lietpratēji izsacījās sociālās
; likumdošanas komisijā, ka ir pilnīgi iespējams to iz-

vest, jo ir citas krāsošanas vielas, kuras pilnīgi \z-
pilda svina baltuma vietu, izņemot tikai dažās vietas,
kā piemēram, kur jākrāso dzelzs, kas nāk uz dzelz-
ceļiem priekšā, vagonos u. t. t., izrādās, ka visas

Krājumā Saeimas Stenogiafiskāļ
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citas vielas nav tik izturīgas un neturas pat V» tik
ilgi ka svina baltuma krāsošanas vielas. Un tāpēc
tādas vietas, kuras ir vajadzīgas sevišķi sargāt pret
visādiem dauzījumiem un kur ir sevišķi dzelzs jā-
krāso, lai viņš nesarūsētu, tur nevar iztikt bez svina
baltuma. Te irparedzets, ka tas ir tikai āra vietās,
ne slēgtas telpas. Kāda nākošā pantā paredzēts,
kādi sevišķi aizsardzības līdzekļi ievērojami ari ta-
nīs gadījumos, kur būtu atļauts to lietot, lai no-
vērstu svina_ baltuma krasas_ kaitīgumu. Aizliegums
nav attiecinams_ ka 2. panta minēts, uz dekoratīvo
krāsošanu un vērpumu un audumu krāsošanu. No-
teikta robeža starp šiem abiem darba veidiem. 3.
pants aizliedz nodarbināt pusaudžus jaunākuspar 18
gadiem un sievietes pie šiem darbiem. Bet nodar-
bināt mācības nolūkos lai iepazītos ar šokrāsošanu,
ir pielaists ari jaunākus par 18 gadiem, ja viņi stāv
zem zināmu iestāžu uzraudzības un atbildības. Kon-
vencija stāsies spēkā 1927. gadā. 5. pants runā par
to, kādi aizsardzības līdzekļi jālieto visos tanīs ga-
dījumos, kur ir atļauts lietot_ svina baltuma krāsas.
Tur ir stingri priekšraksti, kādi ierobežojumi jādara,
lai nenotiktu veselības bojāšana, jāgādā par strād-
niekiem, jagada telpas, kur nolikt drēbes, par citiem
aizsardzības līdzekļiem u. t. t. Te ir uzrādīti visādi
sīkumi. Te ir garantija ne pilnīga, bet cik iespējams
veselības aizsardzībai, kā to modernā medicīna pra-
sa. 6. un 7. pants pieved sīkākus noteikumus par to,
ka ir jācenšas attiecīgām valsts iestādēm saziņā ar
ieinteresētam darba devēju un strādnieku organizā-
cijām spert visus soļus, lai iepriekš minētos notei-
kumus izvestu dzīvē. 7. pantā iet runa par statisti-
ku attiecība uz saslimšanas gadījumiem, mirstību
u. t. t. pec tam šemām, kāviņas ir ievestas katrā
valstī. Nākošos pantos ir tādi vispārīgi nosacījumi,
kāda ir kartība, ka paziņo par šo konvenciju ratifi-
kāciju tālākam instancēm un kādā kārtā attiecīgas
valstis ar šīm konvencijām tiek saistītas. Te ievests
nosacījums, ka pēc 10 gadiem, gadu iepriekš pazi-
ņojot, ir tiesības atsacīties no konvencijas. Man,
visu to paziņojot, jālūdz augstais nams sociālās li-
kumdošanas komisijas vārdā pieņemt steidzamību,
bet vēl reiz man jānorāda, ka šo konvenciju pieņe-
mot, mums ari jāgādāpar to, ka likumprojekts tiktu
pieņemts zināmā laikā, jo mums nepastāv vēl tādi
likumi, uz kuru pamata varētu izvest dzīvē šos no-
sacījumus, kas te ir pieņemti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds ārlietu ko-
misijas referentam Arvedam Bergam.

Referents Arv. Bergs: Ārlietu komisija mazāk rgp
apstājās pie šīm konvencijām pēc būtības, pēc viņu J*r
satura, atrazdama, ka tas ir sociālās likumdošanas
komisijas uzdevums. Viņa vairāk tikai pārbaudīja
konvenciju teksta tulkojuma pareizību un vairāk
vērības piegrieza tiem 8. pantiem, beidzamiem katrā
konvencijā, kuri ir vieni un tie paši katrā no šīm
konvencijām. Tur ir paredzēti noteikumi, kā šīs kon-
vencijas jāratificē, kādā kārtā viņas stājas spēkā,
kādā kārtā jāpaziņo starptautiskajam darba birojam,
un beidzot, kādā kārtībā šīs konvencijas ir uzteica-
mas un kā viņas zināmā periodā, pēc 10 gadiem, at-
kal no jauna jāpārbauda. Beidzot,pēdējais pants no-
saka, ka šīs konvencijas franču un angļu teksti ir
autentiski. Tie ir formālas dabas noteikumi, pret ku-
riem ārlietu komisija nekādus iebildumus neatrada.
Tāpat ārlietu komisija pārbaudījusi ratificēšanas li-
kuma tekstu, kurš atrodas augstā nama priekša.
Viņš ir tas pats, kādu mēs esam lietojuši vienmēr
ratificējot līdzīgos gadījumos konvencijas un starp-
tautiskos līgumus. Beidzot ārlietu komisija neatrada
nekādus iebildumus ari pret konvenciju ratificēšanu
un likuma pieņemšanu steidzamības kartība.

36
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pārējie re-
ferenti pie turpmākām konvencijām vēlētos vārdu?
Vārds referentam Dukuram.

Referents R. Dukurs: No pārējām konvencijām
man tas gods augstam namam ziņot par konvenci-

I jas projektu par pusaudžu minimālā vecuma noteik-
šanu, pielaižot tos darbā par kurinātājiem vai ogļu
pallevejiem un tālāk konvencijas projekts par.£us-
audžu un bērnu obligatorisko medicīnisko izmekfe-

M!ļ* sanu. Sociālās likumdošanas komisija, skatījusi abas
1 konvencijas cauri, kas pieņemtas starptautiskā darba

konference Žeņevā, 1921. gada, atrada par vaja-
dzīgu toreiz apstāties ari pie 3. konvencijas projekta,
kurš runa par to pašu tematu, kurš ir pieņemts gadu
iepriekš Dženovas konferencē un bija paredzējusi,
ka attiecība uz visām šīm 3 konvencijām tiks pie-
ņemts kopējs likums, kāds ari tika komisijā izstrā
dats. Bet ievērojot to, ka šis konvenciju likumpro-
jekts ir atstats vēlākam laikam, ari pie šī konvencijas
likumprojekta viņš nav ticis iesniegts un šodien ne-
tiek skatīts cauri. Kas attiecas uz pašām konvenci-
jām, tad pie to pantu formelās dabas, ko noskaidroja
ārlietu komisijas referents, es neapstāšos. Es aiz-
rādīšu ļoti īsi uz tiem pantiem, kuri runā tieši
pec_ būtības. Konvencija par kuģniecībā nodar-
bināto bērnu un pusaudžu obligatorisko medicī-
nisko izmeklēšanu paredz, ka bērni un pusaudži
zem 18 gadiern nevar tikt nodarbināti uz ku-
ģiem citādi, ka uzradot no attiecīgas valsts
iestādes pilnvarota ārsta apliecību, ka viņi ir darba

?

spējīgi. 3. pants paredz, ka šādubērnu vai pusaudžu
nodarbināšanu uz juras nevar turpināt citādi, kā at-
kārtojot medicinisko izmeklēšanu laika sprīžos, neilgākos par vienu gadu. 4. pants konstatē, ka neat-
liekamos gadījumos attiecīga valsts iestāde var pie-ļaut pusaudžiem zem 18 gadiem kāpt uz kuģa bez
šas konvencijas 2. un 3. pantā paredzētās izmeklē-šanas, tomēr ar to noteikumu, kā izmeklēšanai jāno-
tiek pirmajā osta, kura kuģis iebrauc. Visi pārējiepanti neattiecas uz lietu pēc būtības. Par tiem patnebij principielas debates, tikai domu pārmaiņa pie
konvencijas ^ apspriešanas bij par to, vai abas kon-vencijas, ka viena, ta otra, jo abās ir runa par ku-
ģiem, ir attiecināmas tikai uz kuģniecību, jeb ņema-
mas plašāki. Vispar_ jedziens_«kuģniecība" te ir lie-
tots ļoti plaši. Paceļas jautājums, vai nav domātsattiecināt šo konvenciju ari uz zvejniecību. Komi-sija to nevarēja izšķirt, tāpēc pieņēma pantus tādāredakcija, kāda ir še, jokonvencijas vispār neko ne-var grozīt. Pec ziņu ievākšanas no darba biroja, manjākonstatē, ka tas jautājumu nostāda tā, ka uz zvej-
niecību šis konvencijas nav attiecināmas. Toreiz
tas mums vel nebij pilnīgi skaidrs, bet tagad oficiālā
atbhde no darba biroja nu ir tāda, ka uz zvejniecību
sis konvencijas nav attiecināmas. Kas attiecas uzotru jautājumu, vai šinī gadījumā, runājot par kuģiem,
ir domāti kabotažas kuģi, vai tikai tālbraucēji kuģi,
atkal ir dabūta izsmeļoša atbilde no darba biroja,
ka te ir runa ari par kabotažas kuģiem. Kas attiecas
uz konvenciju par pusaudžu minimālā vecuma no-teikšanu, pielaižot tos_ darbā kā kurinātājus vai kāogļu padevejus, atkal jāsaka, ka liela daļa no pantiem
ir tādi paši ka visas ļepriekšejas konvencijās. Tiepanti, kas aplūko jautājumu pēc būtības, paredz, kapar_ 18 gadiem jaunākus pusaudžus aizliegts nodar-bināt uz kuģiem ka kurinātājus vai kā ogļu pade-
vejus. 3. pants paredz izņēmumus. Starp citu iz-
ņēmumi pielaižami ar apmācības kuģiem, ar to no-sacījumu, ja vien šis darbs tiek atzīts un pārrau-
dzīts no attiecīgas iestādes. Tad ar pusaudžu nodar-
bināšanu uz kuģiem, kurus dzen galvenā kārtā ar
citu un ne ar tvaika speķu un ja pusaudži nav jaunā-
ki par 16 gadiem, ja tie no ārsta izmeklēti un atzīti

par fiziski spējīgiem u. t. t. 4. pants paredz, ka ja
kāda osta vajadzīgs pieņemt kurinātājus vai ogļu
padevejus un nav iespējams atrast strādniekus 18
gadus vecus, tad šīs vietas var tikt ieņemtas no pus-
audžiem, jaunākiem par 18 gadiem, bet tie nevar būt
jaunāki par_16 gadiem. Bet tad šinī gadījumā viena
ogļu padeveja, viena kurinātajā vietā jābūt 2. Pie
3._ panta jāpiezīmē, ka tur ar 2 valstīm ir taisīts iz-
ņēmums — Japānu un Indiju, kur atļauts ari jaunā-
kus par 16 gadiem pielaist par kurinātājiem vai ogļu
padevejiem pie zināmiem apstākļiem. Šīs divas
valstis bij cēlušas iebildumus, ka viņām ir īpatnēji
apstākli un pec Versaļas līguma XIII. daļas attiecīgā
panta ir konstatēts, ka darba organizācijas uzdevums
ir ne tik vien ka mēģināt padarīt vienlīdzīgus starp-tautiskos darba apstākļus, bet ari ievērot īpatnējos
apstākļus. Uz šī _panta pamata ari šīm abām val-
stīm ir taisīts izņēmums. Pec būtības šīs divas kon-vencijas sociālas likumdošanas komisija ir pieņēmusi
un Iudz augsto namu šīs konvencijas ratificēt stei-
dzamības kartība. Kas attiecas uz jautājumu par
konvencijas obligatorisku vai neobligatorisku rati-ficēšanu, uz ko jau ari iepriekšējais referents no so-
ciālas likumdošanas komisijas norādīja, tad man jā-
saka, ka ir pareizi tas, ka likumdošanas iestāde var
ari šīs konvencijas neratificēt, bet šinī gadījumā šis
svarīgais apstāklis ir ne formālas dabas, bet tikaijautajums_ pec būtības, jo jus zināt, ka tādai mazai
valstij, ka Latvijai, ir no svara respektēt starptau-
tiskos līgumus ne tikai vispārējā politiskā laukā, bet
ari sociāla lauka, vismaz tādos gadījumos, kur priekš
Latvijas sociāliem apstākļiem tas ir pieņemams. Bet
ari pec būtības sociālos apstākļos šīs konvencijas ra-
dikālas pārmaiņas neienes, viņām ir tā nozīme, ka
likumdošanas iestāde,Saeima,atbalstīs starptautiskā
mēroga šo jautājumu atrisināšanu. Un šie apstākļi
ir ārkārtīgi svarīgi, lai ar viņiem rēķinātos un katrā
ziņa naktu pre_tim darba konferences lēmumiem. Vi-
sas konferences, kuras līdz šim notikušas, patlaban
notiek 6. konference, ir pacelts jautājums par to, ka
attiecīgo valstu likumdošanas iestādes vilcinās arkonvenciju ratificēšanu. Sevišķi delegācijas no strād-
nieku organizācijām ir pastāvīgi pastrīpojušas, kaviņas ar lielāko nepacietību gaida konvenciju ratifi-
cēšanu un gaida, ka šī ratificēšana pieņems kārtīgu
sistemātisku raksturu. Pretēja gadījumā izturēša-
nas pret starptautiskam darba konferencēm būs ci-tāda, starptautiska sociāla likumdošana stiprā mērā
mazināsies un šis starptautiskais institūts zaudēs
savu nozīmi. Priekš Latvijas,_ cik tālu viņa ir uzņē-
musi sava likumdošanas darbā par savu pienākumu
piedalīties ari starptautiskā likumdošanā, šīs konven-
cijas ir no liela svara.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referentam
Rozentālam.

_ Referents M. Rozentāls: Konvencija par Jauk- /
strādnieku biedrošanas un koalicijas tiesībām sa- A
stāv no 9 pantiem, bet patiesībā tikai viens pats
1. pants ir svarīgs, jo izsakakonvencijas būtību. Pā-
rējie ir formālas dabas, runa par konvencijas reģi-
strācijas kartību u. t. t. Pirmais pants nosaka, ka
katrs starptautiskas darba organizācijas loceklis, ra-
tificēdams šo konvenciju, uzņemas nodrošināt -ri-
sam lauksaimniecība nodarbinātām personām tās
pašas biedrošanas un koalicijas tiesības kā rūpnie-cības strādniekiem un atcelt visus likumus vai citā-dus noteikumus

^
kuri laukstrādniekiem šīs tiesības

ierobežo. Ta ka mums likums par biedrībām un sa-
vienībām nekādus izņēmumus neparedz starp rūp-
niecības strādniekiem un starp laukstrādniekiem, tad
no šīs puses nevarētu bu_ nekādi iebildumi pret kon-
vencijas pieņemšanu. Tāpat likumi, kuri attiecas uz
koalicijas tiesībām, ir vienādi tiklab rūpniecības
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strādniekiem, kā lauksaimniecības strādniekiem.
Šinī ziņa konvencijas pieņemšana neprasa pat jaunu
likumu izdošanu attiecībā uz laukstrādniekiem, lai
grozītu tos likumus, kādi Latvijā līdz šim pastāv.
Tāpēc lūdzu augsto namu konvenciju apstiprināt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referentam
Nikolajam Kalniņam.

_ Referents N. Kalniņš: Konvencija par nedēļas
atpūtu rūpniecības uzņēmumos paredz katra rūpnie-
cības Uzņēmumā nedēļas atpūtu nepārtraukti 24 stun-
das, t. i. tādu nedēļas atpūtu, kura mums sen pār-
sniegta ar mūsu Latvijas likumiem, jo mūsu Latvijas
darba laika likums paredz 42 stundas nedēļas at-
pūtu. Tādējādi šī konvencija mums neko jaunu ne-
ienes iekšā un neko jaunu mums nedod. Vienīgi at-
tiecībā uz iekšējā kuģniecībā nodarbinātiem darbi-
niekiem mums nepastāv likums, kurš normētu darba
laiku, bet konvencijas prasības ir tik mazas, ka ne-
kādi sarežģījumi neradīsies, lai iekšējo ūdeņu ceļu
darbiniekiem darba laika likumu izdotu. Es lūdzu
konvenciju pieņemt un komisijas vārdā lieku priekšā
steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta vienbal-
sīgi. Atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens
nevēlas? Vārds Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Es ne pret vienu no šīm konvenci-
jāmnegribētu iebildumus celt, kas būtu pēc būtības,
izņemot tikai vienu, t. i. konvencijas projektu par
kuģniecībā nodarbināto bērnu .un pusaudžu obligato-
risku medicīnisku izmeklēšanu. Ja mēs pieņe-
mam kādu konvenciju, tad saprotama lieta, mēs esam
saistīti, ka mēs šo konvenciju ari izpildām, jo tāda
starptautiska saistība nav tikai uz papīra vien, bet ir
ari jāizved dzīvē. Es šaubos par to, ja mēs tādu
konvenciju pieņemsim, vai mēs to varēsim izvest
dzīvē, jo viņa prasa medicinisku apskatīšanu pie bēr-
niem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem,
tā tad likums jāattiecina uz visiem kuģiem, t. i. ne
tikai uz kuģiem vien, bet ari uz laivām, patiesībā, vi-
siem pārvadāšanas līdzekļiem, kas uz ūdens tiek lie-
toti, tāpat uz plostiem, laivām u. t. t., kas jūraskuģ-
niecībā tiek lietoti. Vispār, tur ir jāizmeklē visi bēr-
ni un pusaudži no kāda valdības sevišķa pilnvarota
ārsta, izņemot tos gadījumus, kur strādā tikai vie-
nas ģimenes locekļi. Bet ja vienas ģimenes locekļi
strādā ar kaut vienu svešu uz kāda no šiem pārva-
dāšanas līdzekļiem, tad ir jāizmeklē ari, saprotama
lieta, šie ģimenes locekļi, visi, kas uz šī kuģa strādā.
Vai tas ir iespējams mūsu apstākļos, par to es šau-
bos. Sociālās likumdošanas komisija gan noradīja
uz to, ja mēs ievestu paplašinātu mūsu slimo kasu
sistēmu ari no pilsētām vairāk uz laukiem, ja mēs
ievestu ari uz laukiem mūsu slimo kases, tad bus
vajadzīgie ārsti pie rokas, kas varēs tās apliecības
izdot. Bet šī izmeklēšana nedos cerētos rezultātus,
jo vienā tālākā pantā paredzēts, ka viņa jāatkārto
tikai katru gadu. Ja viņa tikai katru gadu jāatkārto,
tad viņa neko nedod. Ja te būtu prasīts katru pus-
gadu vai ik trīs mēnešus, tad viņa dotu ko pozitivu.
Tā tad ja mēs šo ievedām, tad mēs radām kādu fikciju,

- mēs projektējam kādu sociālu reformu, kura patie-
sībā mums neko nedod. Mēs tikai sevi saistām, bet
panākumu nekādu nav. Es domāju, ka šo mums ne-
vajadzētu pieņemt. Mēs radīsim tikai liekus sarež-
ģījumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens nevēlas? Vai referents velētos izteikties.
Referents vārdu nevēlas. Nobalsošana nak pāreja
uz konvenciju teksta un ratifikācijas formulas lasī-

šanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
šādu pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vispirms nāk caurskatāms konvenciju teksts. Vai
augstais nams vēlas konvenciju teksta nolasīšanu?
Tāds pieprasījums neienāk. Konvencija par svina
baltuma lietošanu krāsošanā. Virsraksts.

(Konvencijas projekts par svina baltuma lietošanu krā-
j»šanā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Ievads.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas gal-

venā konference, sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās padomes un tur sanākuši
1921. g. 25. oktobrī uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus priekšlikumus ar no-
lūku noliegt svina baltuma lietošanu krāsošanā, kujš
jautājums ir sesijas dienas kārtības 6. punkts, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi dodami starptau-
tiskās konvencijas projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņā ar Ver-
saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem.)

Pieņemts. 1. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, apņemas aizliegt, izņemot 2. pantā
paredzētos izņēmumus, lietot svina baltumu, svina sulfātu un
visas šās krāsvielas saturošas vielas krāsošanas darbos būvju
iekšienē, izņemot dzelzceļu piestātnes un rūpniecības uzņē-
mumus, kuros svina baltuma, svina sulfāta un visu citu šo
krāsvielu saturošo vielu lietošanu attiecīgās iestādes atzi-
nušas par vajadzīgu saskaņā ar darbdevēju un strādnieku
organizācijām. Nav aizliegts lietot baltās krāsvielas, kuras
satur ne vairāk par 2°/o metālā pārrēķināta svina.)

Pieņemts. 2. pants.
(1. panta noteikumi nav attiecināmi uz dekoratīvo krā-

sošanu un vērpumu un audumu krāsošanu.
Katra valdība nosaka robežas starp dažādiem krāsošanas

veidiem un nokārto svina baituma, svina sulfāta un visu šo
krāsvielu saturošo vielu lietošanu šajos darbos, saskaņā ar
šās konvencijas 5., 6., un 7. panta noteikumiem.)

Pieņemts. 3. pants.
(Aizliegts nodarbināt pusaudžus, jaunākus par 18 ga-

diem, un sievietes visos tādos rūpniecības rakstura krāso-
šanas darbos, kuros lieto svina baltumu, svina sulfātu un
citas šās krāsvielas saturošas vielas.

Attiecīgām iestādēm ir tiesība, saziņā ar darbdevēju un
strādnieku organizācijām, atļaut, ka krāsotāju aroda mācekļus
viņu arodnieciskās izglītības dēļ pielaistu pie darbiem, -kuri
aizliegti iepriekšējā pantā.)

Pieņemts. 4. pants.
(1. un 3. pantā minētie aizliegumi stāsies spēkā pēc 6 '

gadiem, skaitot no tās dienas, kurā starptautiskā darba kom
ferences 3. sesija slēgta.)

Pieņemts. 5. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, ratifi-

cēdams šo konvenciju, uzņemas nokārtot svina baltumu, svina
sulfāta un visu šo krāsvielu saturošo vielu lietošanu tādos
darbos, kur viņu lietošana nav aizliegta uz sekošu nosacī-
jumu pamata:

1. a) Svina baltumu, svina sulfāta vai šās krāsas satu-
rošas vielas nevar izlietot krāsošanas darbos citādi
kā tikai mīklas masas vai lietošanai gatavas krā-
sas veidā.

b) Jāsper vajadzīgie soļi, lai novērstu veselībai drau-
došās briesmas, kas rodas, krāsošanu izdarot ar
pulverizaciju.

c) Jāsper sol'i kad tas ir iespējams, lai novērstu vese-
lībai draudošas briesmas, kas rodas no putekļiem,
izdarot sausā veidā izkasīšanu un nospodrināšanu,

2. a) Jāizdod rīkojumi, lai strādnieki krāsotāji varētu
ieturēt vajadzīgo tīrību pa darba laiku un darbu
beidzot.

b) Strādniekiem-krāsotājiem ir jāvalkā sevišķas darba
drēbes pa visu darba laiku.

c) Jāizdod attiecīgi rīkojumi, lai strādnieku drēbes,
kūjas pa darba laiku stāv noliktas, netiktu ap-
traipītas ar krāsošanā lietojamām vielām.

3. a) Jāpaziņo par katru saindēšanos (saģiftēšanos) ar
svinu, kā ari par katru aizdomīgu gadījumu šai
ziņā, pie tam visi šādi gadījumi pēc tam jāpār-
bauda no ārsta, kuru iecēlusi attiecīga iestāde.

b) Attiecīga valsts iestāde var prasīt, lai strādniekus
medicīniski izmeklētu, kad viņa to atrod par vaja-
dzīgu.

36*
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4. Jāsniedz strādniekiem-krāsotājiem aizrādījumi par
viņu arodā nepieciešami vajadzīgiem speciāliem hi-
giēniskiem pašaizsardzības soļiem.)

Pieņemts. 6. pants.
(Attiecīgai valsts iestādei, saziņā ar ieinteresēto darba

devēju un strādnieku organizācijām, ir jāsper v ''l'> kādi
izrādīsies par vajadzīgiem, lai iepriekšējos pantos minētos
noteikumus izvestu dzīvē.)

Pieņemts. 7. pants.
(Jāved statistika par strādnieku krāsotāju saindēšanos

ar svinu sekoša veidā:
a) attiecībā uz saslijumiem — atzīmējot un pārbaudot

.isus saindēšanās gadījumus ar svinu;
b) attiecībā uz mirstību — pēc tās metodes, kāda atzīta

katras valsts oficiālās statistiskās iestādes.)
Pieņemts. 8. pants.
(Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas, saskaņā ar Ver-

saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem, jāpaziņo Tautu savienības galvenam sekre-
tāram reģistrēšanai.)

Pieņemts. 9. pants.
(Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz galvenais sekretārs

būs reģistrējis divu starptautiskās darba organizācijas lo-
cekļu ratifikācijas.

Viņa saistīs vienīgi tps locekļus, kuru ratifikācija būs
reģistrēta sekretariātā.

Tādējādi šī konvencija priekš katra locekļa stāsies spēkā
sākot no tās dienas, kad viņa ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.)

Pieņemts. 1.0. pants.
(Tiklīdz divu starptautiskās darba organizācijas locekļu

ratifikācijas būs reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem starptautiskās darba
organizācijas locekļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari, kā
reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām viņam vēlāk paziņo-
juši citi organizācijas locekļi.)

Pieņemts. 11. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, uzņemas

izvest dzīvē 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. panta noteikumus
ne vēlāk par 1924. g. 1. janvāri un spert soļus, kas būtu
nepieciešami, lai šos noteikumus izvestu dzīvē.)

Pieņemts. 12. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, līdz ar to uzņemas viņu piemērot
savas kolonijās, īpašumos un protektoratos saskaņā ar Ver-
saļas līguma 421. panta un citu m'era līguma attiecīgo
pantu noteikumiem.)

Pieņemts. 13. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificējis , var to

pēc notecējušiem 10 gadiem, skaitot no pirmās spēkā stā-
šanas dienas, uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu savienības
galvenam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājas
spēka tikai pec viena gada, skaitot no tās dienas, kurā tas
sekretariāta leģistrēts.)

Pieņemts. 14. pants.
(Starptautiskā darba biroja administratīvai padomei vis-

maz /eizi ik pa 10 gadiem jāceļ priekšā galvenai konfe-
rencei ziņojums par šās konvencijas dzīvē izvešanu un jā-
izšķi r, vai ir vajadzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā
jautājumu par šas konvencijas caurskatīšanu vai pār-
grozīšanu.)

Pieņemts. 15. pants.
(Šās konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.)
Pieņemts. Konvencija visā visumā. Lūdzu pa-

celties tos, kas butu pret viņas pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbalsīgi. 2. kon-
vencija. Konvencijas projekts par pusaudžu mini-
māla vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kuri-
nātājus vai ka ogļu piegādātājus. Virsraksts.

(Konvencijas projekts par pusaudžu minimālā vecuma
noteikšanu, pielaižot tos. darbā kā kurinātājus vai kā ogļu
padevejus.) '

Pieņemts. Ievads.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas gal-

venā konference, sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvas padomes un tur sanākuši
1921. g. 23. oktobrī uz 3. s»siju,

nolemdama pieņemt dažādus priekšlikumus attie-
cība uz aizliegumu nodarbināt par 18 gadiem jau-
nākas personas pie kurināšanas un ogļu padošanas,

kurš jautājums ietilpst sesijas dienas kārtības
8. punktā, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi dodami starptau-
tiskas konvencijas projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņā ar Ver-
saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem.)

Pieņemts. 1. pants.
(Šo konvenciju dzīvē izvedot, zem jēdziena «kuģis"

jāsaprot visi kuģi, laivas un peldu līdzekļi, kurus lieto
jūras kuģniecībā, neskatoties uz to, vai tie ir sabiedrības
vai privātīpašums, izņemot kara kuģus.)

Pieņemts. 2. pants.
(Par 18 gadiem jaunākus pusaudžus aizliegts nodar-

bināt uz kuģiem kā kurinātājus vai kā ogļu padevejus.)
Pieņemts. 3. pants.
(2. panta noteikumi neattiecas:
a) uz pusaudžu nodarbināšanu uz apmācības kuģiem,

ar to nosacījumu, ja vien šis darbs tiek atzīts un
pārraudzīts no attiecīgas iestādes,

b) uz pusaudžu nodarbināšanu uz kuģiem, kurus dzen
galvenā kārtā ar citu un ne ar tvaika spēku,

c) uz ne par 16 gadiem jaunāku pusaudžu nodarbinā-
šanu, ja tie no ārsta izmeklēti un atzīti par fiziski
spējīgiem un ja viņi tiek nodarbināti uz kuģiem,
kurus lieto vienīgi kabotažu braucieniem Indijā un
Japānā, ievērojot noteikumus, kuri tiktu izdoti sa-
ziņā ar vadošām strādnieku un darba devēju organi-
zācijām šajās valstis.)

Pieņemts. 4. pants.
(Ja kādā ostā vajadzīgs pieņemt kurinātāju vai ogļu

padevēju un nav iespējams atrast ša darba strādniekus vis-
maz. 18 gadus vecus, šās vietas var tikt ieņemtas no pus-
audžiem, kuri jaunāki par 18, bet vismaz 16 gadus veci,
bet šādos gadījumos viena vajadzīgā kurinātāja vai ogļu
padevēja vietā jāliek divi pusaudži.)

Pieņemts. 5. pants.
(Lai atvieglinātu šās konvencijas noteikumu dzīvē iz-

vešanu, katram kuģa vadītājam jāved reģistrācijas liste
jeb uz kuģa nodarbināto personu saraksts, kurā atzīmētas
visas par 18 gadiem jaunākas personas, kā ari viņu dzim-
šanas dati.)

Pieņemts. 6. pants.
(Kuģu personāla darba līgumos jābūt šās konvencijas

noteikumu Sara kopsavilkumam.)

Pieņemts. 7. pants.
(Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas, saskaņā ar Ver-

saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu
noteikumiem, jāpaziņo Tautu savienības galvenam sekretā-
ram reģistrēšanai.)

Pieņemts. 8. pants.
(Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz divu starptautiskās

darba organizācijas locekļu ratifikācijas būs reģistrējis gal-
venais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru ratifikācija būs
reģistrēta sekretariāta.

Tādējādi šī konvencija priekš katra locekļa stāsies spēkā,
sakot no tās dienas, kad >iņa ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.)

Pieņemts. 9. pants.
(Tiklīdz divu starptautiskās darba organizācijas locekļu

ratifikācijas būs reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem starptautiskās darba
organizācijas locekļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari, ka
reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām riņam .«lāk pazi-
ņojuši citi organizācijas locekļi.)

Pieņemts. 10. pants.
(Ievērojot 8. panta noteikumus, katrs loceklis, kurš šo

konvenciju ratificē, uzņemas izvest dzīvē 1., 2., 3., 4., 5.
un 6. panta noteikumus ne vēlāk par 1924. g. 1. janvāri
un spert soļus kas būtu nepieciešami, lai izvestu šos noteiku-
mus dzīvē.)

Pieņemts. 11. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurš

so konvenciju ratificē, līdz ar to uzņemas viņu piemērot
savas kolonijas, īpašumos un protektoratos, saskaņā ar Ver-
saļas līguma 421. panta un citu miera līgumu attiecīgo pantu
noteikumiem.)

Pieņemts. 12. pants.
(Katrs loceklis, kurš konvenciju ratificējis, var to pēcnotecējušiem 10 gadiem, skaitot no pirmās spēkā stāšanās
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dienas, uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautas savienības gal-
,-enam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājās
spēka tikai pēc viena gada, skaitot no tās dienas, kurā
viņa reģistrēta sekretariātā.)

Pieņemts. 13. pants.
(Starptautiskā darba biroja administrativai padomei vis-

maz reizi ik pa desmit gadiem jāceļ priekšā galvenai konfe-
rencei ziņojums par šās konvencijas dzīvē izvešanu un jā-
izšķi r, vai ir vajadzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā
jautājumu par sās konvencijas caurskatīšanu vai pārgro-
zīšanu.)

Pieņemts. 14. pants.
(Šās konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.)

Pieņemts. Konvencijas teksts visā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, konvencijas
projekts par laukstrādnieku biedrošanās un koalicijas
tiesībām. Virsraksts.

(Konvencijas projekts par laukstrādnieku biedrošanās
un koalicijas tiesībām.)

Pieņemts. Ievads.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas

galvenā konference, sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās padomes un tur sanā-
kusi 1921. gadā 25. oktobri uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus priekšlikumus attie-
cībā uz laukstrādnieku biedrošanās un koalicijas tie-
sībām, kurš jautājums ietilpst sesijas dienas kārtības
4. punktā un

nolemdama, ka šie priekšlikumi dodami starptau-
tiskās konvencijas projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņā ar Ver-
saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem.)

Pieņemts. 1. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, rati-

ficēdams šo konvenciju, uzņemas nodrošināt visām lauksaim-
niecībā nodarbinātām personām tās pašas biedrošanās un
koalicijas tiesības, kā rūpniecības strādniekiem un atcelt visus
likumus vai citādus noteikumus, kuri laukstrādniekiem šīs
tiesības ierobežo.)

Pieņemts. 2. pants.
(Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas, saskaņā ar Ver-

saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem, jāpaziņo Tautu savienības galvenam sekre-
tāram reģistrēšanai.)

Pieņemts. 3. pants.
(Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz 2 starptautiskās

darba organizācijas locekļu ratifikācijas būs reģistrējis gal-
venais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru ratifikācija būs
reģistrēta sekretariātā.

Tādējādi šī konvencija priekš katra locekļa stāsies spēkā,
sākot no tās dienas, kad viņa ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.)

Pieņemts. 4. pants.
(Tiklīdz 2 starptautiskās darba organizācijas locekļu

ratifikācijas būs reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības gal-
venais sekretārs par to paziņos visiem straptautiskās darba
organizācijas locekļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari, ka
reģistrētas tās ratifikācijas, kuras viņam vēlāk paziņos citi
organizācijas locekļi.)

Pieņemts. 5. pants.
(Ievērojot 3. panta noteikumus, katrs loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, uzņemas izvest dzīvē 1. panta notei-
kumus ne vēlāk par 1924. gada 1. janvāri jn spert soļus,
kas būtu nepieciešami, lai izvestu los noteikumus dzīvē.)

Pieņemts. 6. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, līdz ar šo uzņemas viņu piemērot sa-
vās kolonijās, īpašumos un protektoratos, saskaņā ar Ver-
saļas līguma 421. p. un citu miera līgumu attiecīgo pantu
noteikumiem.)

Pieņemts. 7. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificējis, var to

pēc notecējušiem 10 gadiem, skaitot no pirmās spēkā stā-
šanās dienas, uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu savienības
galvenajam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis noteikums stā-
jas spēkā tikai pēc viena gada, skaitot no tās dienas, kurā
viņš reģistrēts sekretariātā.)

Pieņemts. 8. pants.

(Starptautiskā darba biroja Administratīvai padomei
vismaz reiz ik pa 10 gadiem jāceļ priekšā galvenai konfe-
rencei ziņojums par š~ās konvencijas ļzīvē izvešanu dn jā-
izšķi r, vai ir vajadzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā
jautājumu par šās konvencijas caurskatīšanu vai pārgrozī-
šanu.)

Pieņemts. 9. pants.
(Šās konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.)

Pieņemts. Kas būtu pret konvenciju visā vi-
sumā? Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pie-
ņemta. Konvencijas projekts par nedēļas atpūtu
rūpniecības uzņēmumos. Virsraksts.

(Konvencijas projekts par nedēļas atpūtu rūpniecības
uzņēmumos.)

Pieņemts. Ievads.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas gal-

venā konference, sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās padomes un tur sanākusi
3921. g. 25. oktobri az 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus priekšlikumus, attie-
cībā uz nedēļas atpūtu rūpniecībā, kurš jautājums
ietilpst sesijas dienas kārtības 7. punktā, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi dodami starptau-
tiskas konvencijas veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņā ar Ver-
saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo
daļu noteikumiem.)

Pieņemts. 1. pants.
(Šo konvenciju dzīve izvedot, par rūpniecības uzņēmu-

miem jāuzskata:
a) Kalnraktuves, akmeņlaustuves un visādu vielu izda-

oūšana no zemes;
d) uzņēmumi, kuros vielas tiek pagatavotas, pārstrādā-

jas, tīrītas, izlabotas, izgreznotas, pabeigtas, sagata-
votas pārdošanai, izjauktas, iznīcinātas, vai kuros
dažādas vielas tiek veidotas, še ieskaitot ari kuģu
būvniecību, kā ari elektrības un citāda veida dzinēj-
spēku ražošana, pārveidošana un pārsūtīšana;

c) visādu ēku, dzelzsceļu, tramvaju, ostu, doku, dambju,
kanālu, iekšzemju ūdensceļu, ceļu, tuneļu, tiltu, via-
duktu, ūdensvadu, aku un ūdensvadu tīklu, telefona
in telegrāfa ietaišu, elektrisko instalāciju, ūdens vai

gāzes ietaišu būvēšana, pārbūvēšana, izlabošana, pār-
veidošana, uzturēšana vai noplēšana vai citi būves,
kā ari sagatavošanas un priekšdarbi augšā minētiem
darbiem;

d) personu vai preču pārvadāšana pa zemes ceļiem,
dzelzs- vai iekšējiem ūdensceļiem, ieskaitot preču
piegādāšanu dokos, ostmalās, preču noliktavās un
kuģu būvētavās, izņemot roknešus.

Pie visa, kas še uzskaitīts, ir jāievēro vēl dažādi se-
višķi nacionāla rakstura izņēmumi, kādi paredzēti Vašingto-
nas konvencijā, kura ierobežo darbdienu rnpnieclbas uzņēmu-
mos uz 8 stundām dienā un 48 stundām nedēļā, pie tam
šie izņēmumi jāievēro tiktāl, cik tie piemērojami šai kon-
vencijai.

Bez visa, kas augšā uzskaitīts, ja tas izrādās par ne-
pieciešamu, katrs loceklis var noteikt robežu, kas šķir rūp-
niecību no vienas puses un tirdzniecību lauksaimniecību no
otras puses.)

Pieņemts. 2. pants.
(Visas personas, kuras nodarbinātas kādā sabiedriskā

vai privātā rūpniecības uzņēmumā vai tā nozarēs, izņemot
nākošos pantos pievestos izņēmuma gadījumus, katrā 7dienu
ilgā laika periodā bauda atpūtu, kurai jābūt vismaz 24 ne-
pārtrauktu stundu ilp-ai.

Šī atpūta jāpiešķir, cik vien tas iespējams, visam perso-
nālam katrā uzņēmumā gluži tai pašā laikā.

Atpūtas dienai jāsakrīt, ciktāl tas iespējams, ar to dienu,
kura svinama pēc zināmas zemes vai apgabala tradīcijām
vai parašām.)

Pieņemts. 3. pants.
(Katrs loceklis var neattiecināt 2. panta noteikumus uz

rūpniecības uzņēmumiem, kuros nodarbināti vienas pašas ģi-
menes locekļi.)

Pieņemts. 4. pants.
(Katrs loceklis var 2. panta noteikumos atļaut izņēmu-

mus pilnīgi vai pa daļai (ieskaitot atpūtas atcelšanu vai
viņas samazināšanu), pie tam it sevišķi ņemot vērā pie-
mērīgos ekonomiskos un humanitāros uzskatus un pēc sa-
zināšanās ar atbildīgākām darbdevēju un strādnieku savie-
nībām tur, kur tādas pastāv.
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Šāda sazināšanas nav vajadzīga tādos gadījumos, kur
šādi izņēmumi jau pieļauti ar pastāvošiem likumiem.)

Pieņemts. 5. pants.
(Katram loceklim, cik vien tas iespējams, jāizdod no-

teikumi, kas paredz uz 4. panta pamata atcelto vai samazināto
atpūtas laika vietā citu atpūtas laiku, izņemot tikai tos ga-
dījumus, kur uz vienošanās va' vietēju parašu pamata šāda
atpūta jau ievesta.)

Pieņemts. 6. pants.
(Katram loceklim jāsastāda saraksts par visiem tiem

izņēmumiem, kādi pielaisti saskaņā ar šās konvencijas 3.
un 4. pantu un tas iesūtāms starptautiskam darba birojam.
Katram loc«klim bez tam vēl pēc katriem diviem gadiem
jāpaziņo par visām šajā sarakstā izdarītām pārgrozībām.

Starptautiskam darba birojam par šo lietu jāceļpriekšā
ziņojums galvenai starptautiskās darba organizācijas kon-
ferencei.)

Pieņemts. 7. pants.
(Lai atvieglotu šās konvencijas noteikumu izvešanu dzī-

vē, katram uzņēmējam, direktoram vai uzņēmuma pārzinim
uzliekams par pienākumu:

a) gadījumā, kur nedēļas atpūtu dod visam uzņēmuma
perosnalam kopēji vienā laikā, kopējās atpūtas stundas un
dienas darīt zināmas ar iestādēs vai citās piemērotās vietās
redzami izliktiem sludinājumiem, vai ari citādā no valdības
atzītā veidā;

b) ja personālam nedod kopēju atpūtu, darīt zināmus
tos strādniekus un kalpotājus, kuri bauda atsevišķu atpūtu
un apradīt to ar sarakstu, kurš sastādīts tādā veidā, kā to
atzīst valsts likumi vai attiecīgās valsts iestādes izdotie
rīkojumi.)

Pieņemts. 8. pants.
(Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas, saskaņā ar Ver-

saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu
noteikumiem, jāpaziņo Tautu savienības galvenam sekretā-

ram reģistrēšanai.)
Pieņemts. 9. pants.
(Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz 2 starptautiskās

darba organizācijas locekļu ratifikācijas būs reģistrējis gal-
venais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru ratifikācija būs
reģistrēta sekretariātā.

Tādējādi šī konvencija priekš katra locekļa stāsies
speķa, sakot no tās dienas, kad viņa ratifikācija būs reģi-
strēta sekretariāta.)

Pieņemts. 10. pants.
(Tiklīdz divu starptautiskās darba organizācijas locekļu

ratifikācijas būs reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem starptautiskās darba
organizācijas locekļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari, ka
reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām viņam vēlāk paziņo-
jusi citi organizācijas locekļi.)

Pieņemts. 11. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, uzņemas

izvest dzīvē 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. panta noteikumus ne
vēlāk ka 1924. g. 1. janvārī un spert soļus, kas būtu nepie-
ciešami, lai šos noteikumus izvestu dzīvē. *

Pieņemts. 12.pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, līdz ar to uzņemas viņu piemērot
savas kolonijas, īpašumos un protektoratos saskaņā ar Ver-
saļas līguma 421. panta un citu miera līgumu attiecīgo
pantu noteikumiem.)

Pieņemts. 13. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificējis, var to

pēc notecējušiem 10 gadiem, skaitot no pirmās spēkā stāšanās
dienas, uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu savienības galve-
nam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājas spēkā
tikai pēc viena gada, skaitot no tās dienas, kurā tas sekre-
tariātā reģistrēts.)

Pieņemts. 14. pants.
(Starptautiskā darba biroja administratīvai padomei vis-

maz reizi ik pa 10 gadiem jāceļ priekšā galvenai konferencei
ziņojums par šās konvencijas dzīvē izvešanu un jāizšķir, vai

ir vajadzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā jautājumu
par šas konvencijas caurskatīšanu vai pārgrozīšanu.)

Pieņemts. 15. pants.
(Šās konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.)
Pieņemts. Kas būtu pret konvenciju visā visu-

ma? Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pie-
ņemta. Konvencijas projekts par kuģniecībā nodar-
bināto bērnu un pusaudžu obligatorisko medicinisko
izmeklēšanu. Virsraksts.

(Konvencijas projekts par kuģniecībā nodarbināto bēr-
nu un pusaudžu obligatorisko medicinisko izmeklēšanu.)

Pieņemts. Ievads.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas gal-

viņā konference, sasaukta Žeņevā no starptautiskā darba bi-
roja administratīvās padomes un tur sanākusi 1921. g. 25.
oktobrī uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus priekšlikumus, attiecībā uz
kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obligatorisko me-
dicinisko izmeklēšanu, kurš jautājums ietilpst sesijas dienas
kārtības 8. punktā, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi dodami starptautiskas
konvencijas projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņā arVer-
saļas līguma XII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu
noteikumiem.)

Pieņemts. 1. pants.
(Šo konvenciju dzīvē izvedot, zem jēdziena ,.kuģis" jā-

saprot visi kuģi, laivas un peldu līdzekļi, kurus lieto jūras
kuģniecībā, neskatoties uz to, vai tie ir sabiedrības, vai
privātīpašums, izņemot kara kuģus.)

Pieņemts. 2. pants.
(Izņemot kuģus, uz kuriem nodarbināti tikai vienas pa-

šas ģimenes locekļi, bērni un pusaudži zem 18 gadiem, ne-
var tikt nodarbināti uz kuģiem citādi, kā uzrādot no attiecīgās
valsts iestādes pilnvarotā ārsta parakstītu zīmi, kas apliecina,
ka viņi ir šī darba spējīgi.)

Pieņemts. 3. pants.
(Šādu bērnu vai pusaudžu nodarbināšanu uz jūras nevar

turpināt citādi, kā atkārtojot medicinisko izmeklēšanu laika
sprīžos, ne ilgākos par 1 gadu, un iesniedzot pēc katras iz-
meklēšanas ārsta apliecību par derīgumu šim darbam. Ja
ārsta apliecības termiņš notek ceļojuma laikā, šī apliecība
tomēr paliek spēkā līdz ceļojuma beigām.)

Pieņemts. 4. pants.
(Neatliekamos gadījumos var attiecīga valsts iestāde pie-

ļaut pusaudžiem zem 18 gadiem kāpt uz kuģa bez šās kon-
vencijas 2. un 3. panta paredzētām izmeklēm , tomēr ar to no-
teikumu, ka izmeklēšanai jānotiek pirmajā ostā, kurā kuģis
iebrauc.)

Pieņemts. 5. pants.
(Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas, saskaņā ar Ver-

saļas līguma XIII. daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu
noteikumiem, jāpaziņo Tautu savienības galvenam sekretā-
ram reģistrēšanai.)

Pieņemts. 6. pants.
(Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz 2 starptautiskās dar-

ba organizācijas locekļu ratifikācijas būs reģistrējis galvenais
sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru ratifikācija būs
reģistrēta sekretariāta.

Tādējādi šī konvencija priekš katra locekļa stāsies spē-
ka, sakot no tas dienas, kad viņas ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.)

Pieņemts. 7. pants.
(Tiklīdz 2 starptautiskās darba organizācijas locekļu ra-

tifikācijas būs reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības gal-
venais sekretārs par to paziņos visiem starptautiskās darba
organizācijas locekļiem. Tāpat viņš paziņos ari tiem, ka
reģistrētas tas ratifikācijas, par kurām viņam vē!āk paziņo-
juši citi organizācijas locekļi.)

Pieņemts. 8. pants.
(Ievērojot 6. panta' noteikumus, katri» loceklis, kurš

šo konvenciju ratificē, uzņemas izvest dzīvē 1., 2., 3. un 4.
panta noteikumus ne vēlāk par 1924. g. 1. janvāri un spert
soļus, kas būtu nepieciešami, lai izvestu šos noteikumus
dzīvē.)

Pieņemts. 9. pants.
(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kurššo konvenciju ratificē, līdz ar to uzņemas viņu piemērot

savas kolonijas, īpašumos un protektoratos, saskaņā ar Ver-
saļas līguma 421. p. un citu miera līguma attiecīgo pantu
noteikumiem.)

Pieņemts. 10. pants.
(Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, var to pēc

notecējušiem 10 gadiem, skaitot no pirmās spēkā stāšanās
dienas * uzteikt paziņojot ar rakstu Tautu savienības galve-
najam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājas
spēka tikai pēc viena gada, skaitot no tās dienas, kurā viņš
reģistrēts sekretariātā.)

Pieņemts. 11. pants.
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(Starptautiskā darba biroja administratīvai padomei vis-
maz reiz ik pa 10 gadiem jāceļ priekšā galvenai konferencei
ziņojums par šas konvencijas dzīvē izvešanu un jāizšķir, vai
ir vajadzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā jautājumu
par šīs konvencijas caurskatīšanu vai pārgrozīšanu.)

Pieņemts. 12. pants.
(Šās konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.)
Pieņemts. Kas būtu pret konvenciju visā visu-

ma? Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemta vienbal-
sīgi. Ratifikācijas formulas virsraksts.

(Likums par Latvijas pievienošanos pie 1921. g. 25. ok-
tobrī Žeņevā no Tautu savienības starptautiskās darba or-
ganizācijas galvenās konferences 3. sesijas pieņemtiem kon-
venciju projektiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 1. pants.
(1921. g. 25. oktobrī Žeņevā no Tautu savienības starp-

tautiskās darba organizācijas galvenās konferences 3. sesi-
jas pieņemtie konvenciju projekti:

1) konvencijas projekts par svina baltuma lietošanu
krāsošanā;

2) konvencijas projekts par pusaudžu minimālā vecuma
noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu
padevejus;

3) konvencijas projekts par laukstrādnieku biedroša-
nās un koalicijas tiesībām;

4) konvencijas projekts par nedēļas atpūtu rūpniecības
uzņēmumos;

5) konvencijas projekts par kuģniecībā nodarbināto bēr-
nu un pusaudžu obligatorisko medicinisko izmeklēšanu; ar
šo likumu pieņemti un apstiprināti.)

Iebildumu nav? Pieņemts, 2. pants.
(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināmi ari 1. pantā minētie konven-

ciju projekti un to tulkojumi latviešu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. 3. pants.
(Konvencijas priekš Latvijas stājas spēkā konvenciju at-

tiecīgos pantos paredzētā kārtībā un laikā.)

Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visu-
mā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pie-
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pieņemts
vienbalsīgi. Caurskatīšanā nāk sociālās likumdo-
šanas komisijas pārejas formula, kura skan:

,.Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Sa-
' eimai 2 mēnešu laikā likumprojektu par darba laiku kuģ-

niecībā".

Vārdu pie šīs pārejas formulas neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk sociālās likumdošanas komisijas
pārejas formula. Lūdzu pacelties, kas būtu pret for-
mulas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pie-
ņemta vienbalsīgi. .

Nākošais dienas kārtības punkts ir likums
par pārgrozījumiem t i e s u _ i e kaT't as
likumu 226., 2311. un 231'. pantā. Referenti
Holcmanis, Arveds Bergs. Lūdzu referentus sniegt

\ Mi referātu. Vārds referentam flolcmanim.
4„U M| Referents V. Holcmanis: Augstais nams! Tie-

su iekārtas likuma 226. pants nosaka tiesu amatper-
sonu atlaišanas kārtību, un proti, uzstac!aTaWTē-
zi, ka atlaišana no amata atkarājas no tas iestādes,
kura zināmu tiesas amatpersonu ir amatā iecēlusi.
Tagad šī panta piemērošana rada zināmas šaubas.
Lieta ir sekoša: Saskaņā ar 6. decembra likumu un
saskaņā ar Satversmes 84. pantu iecelšanas proce-
dūra ir sadalīta 2 stadijās. Tiesnešus ieceļ ministru
kabinets, bet pēc tam šai iecelšanai vajadzīga Saei-
mas sankcija apstiprināšanas veida. Un tagad rodas
jautājums, kura būs tā iestāde, kas varēs tiesnesi no
amata atsvabināt, vai tas bus ministru kabinets,
kurš viņu iecēlis, vai ari tā būs Saeima, kura tiesnesi
amatā ir apstiprinājusi. Praksē jautājums atrisināts
tādā veidā, ka atsvabina no amata nevis Saeima,
bet ministru kabinets. Bet ka lai nebūtu, šim stā-
voklim ir vajadzīga likumīga sankcija. Otrs jautā-
jums,kurš ir jāizšķir, attiecas uz tiesnešu pārcelšanu
uz citu vietu vai uz citu amatu. Ari šinī jautājuma
jānāk pie skaidrības, vai šī pārcelšana tiek izdarīta

no Saeimas vai no ministru kabineta. Praksē at-
kal zinams_ stāvoklis ir nodibinājies, jo apstiprinot
tiesnešus ta Satversmes Sapulce, kā ari Saeima no-
stājās uz tā redzes stāvokļa, ka nav vajadzīga Sa-
eimas apstiprināšana pie pārcelšanas, bet pietiek ar
to, ka tiesneši ir _reiz par tiesnešiem apstiprināti,
tad viņu tālākas pārcelšanas var jau notikt ar mini-
stru kabineta sankciju. Bet tas ir atkal prakses
stāvoklis, kuram pašlaik stingri juridiska pamatoju-
ma nav. Pēdējais jautājums,kurš jānoskaidro, ir jau-
tājums par tiesnešu atlaišanu bez lūguma. Še li-
kums paredz tādus gadījumus, kad atlaišana izdarā-
ma bez lūguma. Viens tāds gadījums ir, ja tiesnesis
pec viņa iecelšanas zināmā laikā neierodas uz dar-
bu, otrs, ja viņš slimības dēļ savus pienākumus ne-
var izpildīt un tam jāseko oficiālai tiesneša atlaiša-
nai. Trešais gadījums ir iespējams tad, kad tiek
samazināti tiesnešu stāti un tiesnesis paliek, tā sa-
cīt, bez vietas. Še atkal jānoskaidro, kura būs tā
iestāde, kas sankcionēs viņa atlaišanu. Ministrija
bij nostājusies uz tā redzes viedokļa, ka ari šinī ga-
dījumā viņa atlaišana atkarājas no ministru kabi-
neta, turpretirn kā juridiskā, tā publisko tiesību ko-
misija bij nostājusies uz cita viedokļa un prasa, lai
šinī gadījuma tiesneša atlaišanu vēl sankcionētu
Saeima, kas tiesnesim piešķirtu lielāku neatkarību.
Valdība bija ienesusi tikai pārlabojumu 226. pantā,
kurš iziet uz to, lai tiesnešu atlaišana piekristu mi-
nistru kabinetam. Ministru kabinets ir tā iestāde,
kas tiesnesi pārceļ no vienas vietas uz otru; tikai
gadījumā, ja tiek samazināti štati un tiesnesis pa-
liek bez vietas, pret viņa gribu, viņa atlaišana jā-
sankcionē Saeimai. Kā publisko tiesību, tā ari juri-
diskā komisija ir papildinājusi šo valdības iesniegu-
mu vēl ar divi jauniem pantiem, kuri attiecas uz jau-
tājumu par tiesnešu atstāšanu ārpus štata. Lai pie-
šķirtu tiesnešiem lielāku neatkarību un lai pilnīgi iz-
bēgtu no varbūtības, ka valdība pie štatu samazinā-
šanas varētu atstāt ārpus štata tādu tiesnesi, kas
valdībai nav vēlams, še tiek ievesta zināma rae-
chanizacija. Proti, ja tiesneša atlaišanai nav viņa
paša piekrišanas pie stātu samazināšanas, tad val-
dībai nav iespējams izvēlēties atlaižamo tiesnesi, bet
atlaišana sākas ar jaunāko pēc iecelšanas pēdējā
amatā un ja vairāki tiesneši iecelti vienā un tai pašā
laikā, tad kā pirmais ārpus štata jāatstāj tas, kas ir
jaunākais pēc iecelšanas dienestā. Beigās nāk pa-
pildinājums 231. pantā, pēc kura štatu samazinā-
šanas gadījumā tiesnešiem tiek dotas zināmas ga-
rantijas, ka ārpus stāta atstātais tiesnesis pie pirmā
gadījuma var ieņemt atsvabinājušos tiesneša amatu.
Tās ir tās garantijas, kas tiesnesim ir piešķirtas.
Komisijas vārdā es uzturu steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds publisko
tiesību komisijas referentam.

Referents Arv. Bergs: Publisko tiesību komi-
sija šo likumu pārbaudīja galvenam kārtām no ta'<JU' 2q
redzes stāvokļa, vai tas nerunā pretim mūsu Sat- -'yJ
versmes 84. pantam, kurš nosaka, ka tiesnešus ap-
stiprina Saeima un viņi ir neatceļami. Publisko tie-
sību komisija tomēr atrada, ka likums nerunā pre-
tim mūsu Satversmei un ka par to nevar būt šau-
bas. Nevar būt domu par to, ka tiesnešu neatkarī-
ba tiktu aizskārta ar to, ka tiesnesis, kas saslimis,
vai uz paša velēšanos, vai ari tiesnesis, kurš veselu
gadu nav ieradies sava dienesta, priekša stādams
atlaišanai no amata. Protams, ka tur tad nevar but
runas par to, ka šādā kārta tiesnešu neatceļamība
būtu aizķerta. Var būt šaubas tikai tada gadījumā,
ja notiek atstāšana ārpus štatiem. Tādā gadījuma
tiesnesim izmaksā gada algu un līdz ar to viņš paliek
bez vietas, tā sakot, ar viņu ir tikuši gala. Vai ne-
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varētu būt mēģinājumi tādā ceļa, administratīva,
pārvaldes kārtībā tikt galā ar kādu nepatīkamu ties-
nesi. Publisko tiesību komisija tomēr atrada, ka tas
nav iespējams, jo šai ziņā likumā ir radītas visas
garantijas, kas sargā tiesnesi no jebkādas admini-
stratīvas patvarības. Jau pirmais referents_ par ie-
minēja, ka atstāšanu ārpus štatiem izšķir tada veida,
ka tāds tiesnesis var ieņemt kuru katru pirmo atbrī-
vojušos tiesneša amatu. Tādā ziņā nevar tikt klāt
tiesnesim, kas ir nepatīkams, bet ir tīra nejaušība,
kurš no tiesnešiem patīk ārpus štata. Bez tam, lai
dotu vēl vairāk garantijas, publisko tiesību komisija
pie šī likuma ienesa pārgrozījumu t. i. 231. p., ar
kuru noteic, ka tādam tiesnesim, kas ir atstats ārpus
štata, ir tiesība ieņemt amatu pie pirmā gadījuma.
Ar to ir garantēts tas, ka tiesnesim viņa tiesības ir
paralizētas tikai uz laiku, bet viņš savas tiesneša tie-
sības nezaudē. Aiz visiem šiem iemesliem publisko
tiesību komisija izsakās par šo likumprojektu un at-
balsta steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms stei-
dzamība. Lūdzu pacelties, kas būtu pret steidza-
mību? Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu
neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties, kas ir pret pāreju uz pan-
tu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt
likuma teksta virsrakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par pārgrozījumiem tiesu iekārtas likumu 226.,

231'. un 231. panta."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Tiesu iekārtas likumu (1914. gada izdevums) 226.,

231. un 231. pantu izteikt sekosi:"
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts. 226. pants.
Sekretārs J. Vesman^:
„Tiesnešu atlaišana no dienesta uz pašu lūgumiem vai

228. un 229. pantā paredzētos gadījumos, viņu pārcelšana uz
citu apvidu vai citu tiesneša amatu ar viņu piekrišanu, kā
ari tiesnešu atstāšana ārpus štata \xz 231. panta pirmās da-
ļas pamata — piekrīt ministru kabinetam uz tieslietu ministra
iesniegumu. Ministru kabineta lēmumus par tiesnešu atstā-
šanu ārpus štata uz 231. panta otrās daļas pamata — bez
viņu piekrišanas — apstiprina Saeima. Visu pārējo tiesu re-
sora amatpersonu atlaišana no dienesta atkarājas no tās varos,
kas viņas iecēlusi amatos, bet viņu pārcelšana uz citām tiesu
iestādēm vai amatiem — no tās varas, kurai tiesība iecelt
šajos jaunos amatos."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 231. pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:
„Likvidējot tiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju biedru

un tiesnešu amatus, šos amatus, ja sašaurināmā tiesu iestādē
nav brīvu vietu, atbrīvo pārceļot uz brīvām vietām citās tiesu
iestādēs, atlaižot no dienesta vai atstājot ārpus štata tās
personas, kuras tām piekrīt. Bet ja sašaurināmās tiesu iestā-
des sastāvā neatrastos personas, kuras piekristu pārcelšanai,
atlaišanai no dienesta vai atstāšanai ārpus štata, tad atstāšana
ārpus štata notiek pēc tieslietu ministra iesnieguma, sākot
ar jaunāko pēc iecelšanas pēdējā amatā, bet ja vairāki ties-
neši iecelti amatā vienā un tai pašā laikā, tad sākot ar
jaunāko pēc iecelšanas dienestā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 231. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
"Tiesu priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju biedriem un ties-

nešiem, kuri atstāti ārpus štata, ir tiesība dabūt, raugoties
pēc viņu vēlēšanās, vai nu pilnu algu viena gada laikā, vai
pusalgas divu gadu laikā, ja šajā laikā viņus neieceltu jaunā
amatā. Minētiem tiesnešiem ir tiesība uz pirmo vakanto
kdzlgo amatu."

Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vārds Bruno Kal-
niņam,

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): 231. pantā iet
runa par tiesu priekšsēdētājiem,_priekšsēdētāju bie-
driem un tiesnešiem,kuri atstāti ārpus štata, pie kam
pants paredz, ka viņiem ir tiesība dabūt, raugoties
pēc viņu vēlēšanās, vai nu pilnu algu viena gada
laikā, vai pusalgu divu gadu laikā, ja šai laikā viņus
neieceltu jaunā amatā. Mūsu frakcijai liekas, ka
šāda atlīdzība tiesu ierēdņiem, kuri paliek ārpus šta-
ta, būtu pārāk liela un mēs liekam priekšā vārdus
„raugoties pēc viņu vēlēšanās, vai nu pilnu algu vie-
na gada laikā, vai pusalgas divu gadu laikā" strīpot
un to vietā likt vārdus: „3 mēnešu algu", uzskatī-
dami, ka tāda atlīdzība šinī gadījumā pilnīgi pietie-
koša.

Priekšsēdētājs Fr. 'Vesmanis: Vārdu pie priekš-
likuma vairāk neviens nevēlas? Ludzu referentus
dot atsauksmi.

Referents V. Holcmanis: Es uzskatu šo pārla-
bojumu par absolūti nepieņemamu, jo viņš taisni runa
pretī visai tai uzbūvei, kuru mēs esam centušies iz-
vest. Tai pašā laikā, kur mēs šo darbu radām, nāk
priekšlikums, lai tiesnešiem šo neatkarību, materiālo
neatkarību — atņemtu. Šis priekšlikums nebūtu
pieņemams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds korefe-
rentam.

Referents A. Bergs: Publisko tiesību komisija
pārlabojumu atraidījusi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Bruno Kalniņa priekšlikums

„231. pantā trešā rindā strīpot vārdus ,.raugoties pēc
viņu vēlēšanās, vai nu pilnu algu viena gada laikā, vai pus-
algas divu gadu laikā" un to vietā likt vārdus „trīs mēnešu
algu"."

Referenti izsakās pret priekšlikumu. Es likšu to
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Bruno
Kalniņa priekšlikumu. Balsošanas iznākums: par
Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas tikai 25 balsis.
Nepietiekošs skaits. Atraidīts. Nobalsošanā nāk
2313. pants komisijas priekšā liktā redakcijā. Kas ir
pret to? Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts
vienbalsīgi. Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu
uzticēt prezidijam kopā ar redakcijas komisiju. Ie-
bildumu nav? Šī likuma rediģēšana uzticēta redak-
cijas komisijai kopā ar prezidiju.

Nākamais dienas kārtības punkts: likums
par Latvijas teritorijas iedalīšanu
apriņķos. Referents Reinhards. Lūdzu refe-
rentu sniegt referātu.

Referents G.Reinhards: Augstais nams! Li-
kums par Latvijas teritorijas sadalīšanu apriņķos, kā
jūs atminaties, augstā namā tika pieņemts divos la-
sījumos un priekš trešā lasījuma galīgas nobalsoša-l/'S
nas tika pieprasīts atpakaļ no pašvaldības komisijas,^
lai saskaņotu tur dažas neērtības, kas bija radušās šo
likumu plenārā sēdē ļoti lielos apmēros grozot. Gal-
vena_ lieta, kas bija jāizlabo, bija tā, ka bija radies
Liepājas apriņķiem ļoti nepatīkams strejgabals, šķirts
caur vienu pagastu no apriņķa. Šis neveiklais strej-
gabals tag_ad_ novērsts šinī projektā, kas jums priekšā
likts. Citāda ziņa viss šis likumprojekts pilnīgi tādā
paša teksta, ka pieņemts trešā lasījumā augstā namā,
lasot pa pantiem. Tādēļ es lūdzu augsto namu šo li-
kumprojektu pieņemt steidzamības kārtībā, jo viņš
ir_ jau izbalsots, izdebatēts un, es domāju, ka neva-
rētu neko pret viņu iebilst. Princips, ka mums jāat-
stāj mazi apriņķi, toreiz tika pieņemts ar lielu balsu
vairākumu. Es domāju, ka šenekas nebūtu grozāms.
Ja augstais nams grib vēl šinī sesijā šo likumu pie-
ņemt, tad viņam tas jādara tagad steidzamības kār-
tība bez lieliem pārgrozījumiem, jo ir fakts, ka te
vairs nevar ienest pārlabojumus, izņemot vēl, var-
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but, kadu pārlabojumu attiecībā uz piezīmi pie 22.
panta. Tur, ja butu atļauts man nevis kā referentam,
bet ka deputātam, ienest vienu priekšlikumu, tad 22.
panta piezīme butu lieka. Es negribu vēlā laika dēļ
vairāk kavēt jūsu uzmanību un lūdzu balsot par stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas ?_ Nav. Steidzamība vienbalsīgi pie-
ņemta. Atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens
nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Nav. Kas atturas, lūdzu pacelties. Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai
augstais nams vēlas teksta nolasīšanu? Tāds priekš-
likums neienāk. Virsraksts.

(Likums par Latvijas teritorijas iedalīšanu apriņķos.)
Pieņemts. 1. pants.
(Apriņķis ir atsevišķa pašvaldības un administratīva vie-

nība. Apriņķa pašvaldības vienībā neietilpst pilsētas.)
Pieņemts. 2. pants.
(Pagastu starpgabali (strejgabali), kuri pēc apriņķu sa-

dalījuma palikuši kaimiņu apriņķī, pievienojami pie tuvākiem
kaimiņu apriņķa pagastiem.)

Pieņemts. 3. pants.
(Šis likums izvedams dzīvē vēlākais līdz 1925. gada 1.

aprilim.)
Pieņemts. 4. pants.
(Latvijas teritorija sadaļas sekošos apriņķos: 1) Aiz-

putes, 2) Bauskas, 3) Cēsu, 4) Daugavpils, 5) Ilūkstes, 6)
Jaunlatgales, 7) Jēkabpils, 8) Jelgavas, 9) Kuldīgas, 10) Lie-
pājas, 11) Ludzas, 12) Madonas, 13) Rēzeknes, 14) Rīgas,
15) Talsu, 16) Tukuma, 17) Valkas, 18) Valmieras, 19)Vents-
pils. )

Vārds Reinhardam.
Referents G. Reinhards: Es lūdzu balsot par 4.

pantu tad, kad citi panti būs pieņemti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek

priekšā 4. panta nobalsošanu nolikt uz pēdējo vietu.
Vai būtu kādi iebildumi pret referenta priekšlikumu?
Nav. Kas atturas? Nav. Atlikts uz pēdējo vietu.
5. pants.

(No viena apriņķa otram pievienotās apriņķu daļas pa-
dotas tiem likumiem, kādi tanīs bija spēkā pirms pievieno-
šanas.)

Iebildumu nav! Pieņemts. 6. pants.
(Teritoriālā tiesu piekritiba izšķirama pēc jaunām ap-

riņķu robežām. Jau uzsāktās lietas izspriežamas pēc agrā-
kās piekritibas.)

Pieņemts. 7. pants.
(Saeimas vēlēšanās Latvija sadalāma vēlēšanu apgaba-

los saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 10. pantu, pieturo-
ties pie tā apriņķu sadalījuma, kurš pastāvēja pirms šī likuma
spēkā stāšanās.)

Pieņemts. 8. r^nts..
(Instrukcijas par šī likuma dzīvē izvešanu izdod iekš-

lietu ministrija.)
Pieņemts. 9. pants.
(Liepājas apriņķim pievieno sekošus Aizputes apriņķa

pagastus: Aizvīķu, Asītes, Bātas, Embūtes, Vaiņodes.)
Pieņemts. 10. pants.
(Kuldigas apriņķim pievieno no Talsu apriņķa Kabiles

pagastu.)
Pieņemts. 11.pants.
(Tukuma apriņķim pievieno sekošus Talsu apriņķa, pa-

gastus: Aizupes, Dzirciema, Engures, Matkules, Pūres, Vā-
nes, Zantes un Zemītes.)

Pie 11. panta iesniegts sekošais priekšlikums:
,,11. pantu papildināt ar vārdiem „un Zentenes" at-

tiecīgi izlabojot pagastu sarakstu pielikumā. Iesniedzis Ar-
veds Kalniņš."

Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referentu iz-
teikties.

Referents G. Reinhards: Šis priekšlikums bija
ari komisijā, bet viņš ir noraidīts aiz ta iemesla, ka
tad Talsu apriņķis paliek ļoti mazs. Ka jus zināt,

Talsu-Tukuma apriņķis jau tā ir mazs un komisija
centās viņus pēc iespējas līdzināt un katram palika
32.000. Ja tagad atņem Zentenes pagastu, tad ar tā-
du pat tiesību varētu nākt ari Kandavas pagasts un
patiesībā ir bijušas delegācijas ari no turienes un
lūgušas pievienojumu pie Tukuma. Ja mēs to da-
rām pie Zentenes pagasta, tad ir jautājums, kāpēc
mēs to nedarām pie Kandavas pagasta. Tāpēc komi-
sija nepieņēma šo vēlēšanos, jo tad nāks ari citi pa-
gasti attiecībā uz Tukumu. Ja augstais nams grib at-
stāt Talsu apriņķi kā tādu, tad viņam vajaga daudz
maz pēc apriņķa izskatīties. Bet ja mēs atskaldīsim
vēl vairāk, tad tur nebūs ne apriņķis, ne pagasts.
Tāpēc to vēlēšanos nevar ievērot, jo tad Talsu ap-
riņķis paliek pārāk maziņš un Tukuma apriņķi mēs
padarām lielāku. Tur nekāda aprēķina nav. Talsi
nemaz tik tālu nav, gadu simteņiem uz turieni ir
braukuši, bet nu uz reizi paziņo, ka esot katorga uz
turieni braukt; bet tad jau ir katorga ari no Kanda-
vas uz Talsiem braukt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Arveda Kalniņa priekšlikums

,,11. pantu papildināt ar vārdiem „un Zentenes" attie-
cīgi izlabojot pagastu sarakstu pielikumā."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties, kas ir par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Par
priekšlikumu nodota 1 balss. Nepietiekošs skaits.
Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk 11. pants ko-
misijā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties, kas būtu
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pieņemts vienbalsīgi. 12. pants.

(Rīgas apriņķim pievieno no Bauskas apriņķa Baldones,
Līves-Brambergas un Tomes pagastu.)

Pieņemts. 13. pants.
(Rīgas apriņķim pievieno no Jaunjelgavas apriņķa Lin-

des pagastu.)
Pieņemts. 14.pants.
(Jelgavas apriņķim pievieno no Kuldīgas apriņķa Reņģu

pagastu un no Tukuma apriņķa Bēnes, Īles, Jaunauces, Liel-
auces, Sniķeres, Vadakstes un Vecauces pagastu.)

Peņemts. 15. pants.
(Bauskas apriņķim pievieno no Jaunjelgavas apriņķa

Kurmenes un Valles pagastu.)

Pieņemts. 16. pants.
(Jaunjelgavas apriņķi pārdēvē par Jēkabpils apriņķi.

Par apriņķa pilsētu noteic Jēkabmiestu, nosaucot to par
Jēkabpili.)

Pieņemts. 17. pants.
(Valmieras apriņķim pievieno no Valkas apriņķa Jaun-

vāles un Vecbrenguļu pagastu.)

Pieņemts. 18. pants.
(Nodibina Madonas apriņķi, kurš sastādās no Valkas

apriņķa sekošiem pagastiem: Adulienas, Beļavas, Galgauskas,
Jaungulbenes, Litenes, Stāmerienes, Tirzas un Vecgulbenes,
un Cēsu apriņķa sekošiem pagastiem: Bērzaunes, Bučauskas,
Cesvaines, Dzelzavas, Grašu, Grostonas, Iršu, Iršu koloni-
jas, Kalsnavas, Kārzdabas, Kraukļu, Kusas, Lautera-Viesie-
nas, Lazdonas, Liezeres, Liepkalna-Ozolu, Lubānas, Lubejas,
Ļaudonas, Ļaudonas-Odzienas, Mārcienas, Mēdzū'as, Meirānu,
Oļu-Apaltienas, Patkules, Praulienas, Saikavas, Sarkaņu,
Sausnējas, Sāvienas, Vējavas, Vestienas, Vietalvas, Vietalvas-
Odzienas.)

Pieņemts. 19.pants.
(Cēsu apriņķim pievieno no Valkas apriņķa Druvienas

un Lizuma pagastu.)
Pieņemts. 20. pants.
(Cēsu apriņķim pievieno no Valmieras apriņķa Liel-

straupes, Mazstraupes, Rozbeķu, Stalbes un Unguru,pagastu.)

Pieņemts. 21. pants.
(Daugavpils apriņķim pievieno no Rēzeknes apriņķa Rud-

zātu pagastu.)
Pieņemts. 22. pants.
(Nodibina Jaunlatgales apriņķi, kurš sastādās no seko-

šiem Ludzas apriņķa pagastiem: Baltinavas, Balvu, Boko-
vas, Domopoles, Gauru, Kačanovas, Kokorevas, Liepnas, Ru-
gāju, Tolkov.as, Viļakas un Višgorodas.

Piez īme. Apriņķa centrs atrodas Jaunlatgalē.)
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Vārdu pie 22. panta lūdz Reinhards. Vārds
Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionāla savienība): Es
lūdzu pieņemt manu priekšlikumu, strīpot piezīmi p _e
22. panta. _ Viņaskan tā: «Apriņķa centrs atrodas
Jaunlatgalē". Jūs ziniet, mes esam radījuši jaunu
apriņķi „Jaunlatgali". Pret to man nekas nav, bet
man gan jāizsakās pret to piezīmķka apriņķa centrs
atrodas Jaunlatgalē, jo Jaunlatgalē ir tikai 8 mājas.
Ari pašvaldības departaments lūdza, lai nepieņemtu
šo piezīmi, lai viņi varētu apriņķa iestādes novietot
kaut Balvos vai Viļakā pagaidām, jo Jaunlatgalē tas
nav nemaz fiziski iespējams. Likums ir jāizved, ka
te ir rakstīts priekšā, līdz zināmam laikam, bet viņš
nevar tikt izvests dzīvē, tāpēc ka tur novietot iestā-
des nevarēs. Mēs neko nezaudējam, jaapriņķis bus
Jaunlatgalē un centru pārceļam uz Jaunlatgali tad,
kur Jaunlatgalē sāks attīstīties. Citādi tur šogad uz
valsts rēķina jāceļ mājas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Reinharda kungs!
Vai Jūsu priekšlikums ir komisijā apspriests.

Referents G. Reinhards: Komisijā viņš ir ap-
spriests, bet nedabūja balsu vairākumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Reinharda priekšlikums

„piezīmi pie 22. panta strīpot."
Komisijā noraidīts. Lūdzu pacelties, kas ir par

priekšlikumu. Par Reinharda priekšlikumu nodotas
tikai 22 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums
atkrīt. Nobalsošanā nāk 22. pants komisijas pie-

. ņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties, kas ir pret panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie šī panta? Nav.
Pieņemts vienbalsīgi. Mēs atgriežamies tagad pie
4. panta. Es lieku 4. pantu uz balsošanu un lūdzu pa-
celties, kas būtu pret 4. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi.

Nobalsošanā nāk pielikums pie 4. panta.
(Pielikums pie 4. panta.

Pagastu un miestu sadalījums pa apriņķiem.
1. Aizputes apriņķis.

1. Alšvangas, 12. Lažas,
2. Aizputes-Klosteres, 13. Nigrandas,
3. Aizputes-Pils, 14. Pilsberģes,
4. Apriķu, 15. Rudbāržu,
5. Basu, 16. Sakas,
6. Briņķu, 17. Sieksātes,
7. Cīravas, 18. Tāšu-Padures,
8. Dunalkas, 19. Ulmāles-Labraga,
9. Dzērves, 20. Valtaiķu,
10. Gudenieku, 21. Ziemupes pagasts.
11. Kazdangas,

2. Bauskas apriņķis.
1. Bārbeles, 11. Kurmenes,
2. Bauskas, 12. Mežotnes,
3. Bornsmindes, 13. Misas,
4. Bruknas, 14. Rundāles,
5. Budbergas, 15. Stelpes,
6. Ceraukstes, 16. Svitenes,
7. Codes, \7. senbergas,
8. Grienvaldes, 18. Vecmuižas,
9. Iecavas, 19. Vecsaules,
10. Jaunsaules, 20. Valles pagasts.

3. Cēsu apriņķis.
1. Baižkalna, 17. Kosas,
2. Brantu, 18. Lielstraupes,
3. Briņģu, 19. Liepas,
4. Cēsu, 20. Lenču,
5. Cirstu, 21. Līvu,
6. Drabežu, 22. Lizuma,
7. Drustu, 23. Mārsnēnu,
8. Druvienas, 24. Mazstraupes,
9. Dzērbenes, 25. Nēķenu,
10. Ērgļu, 26. Ogres,
11. Gatartas, 27. Priekuļu,
12. Jaunpiebalgas, 28. Rāmuļu,
13. Jaunraunas, 29. Raiskuma,
14. Jumurdas, 30. Rankas,
15. Kārļu, 31. Raunas,
16. Katrīnas, 32, Rozbeķu,

33. Sērmūkšu, 37. Vecpiebalgas,
34. Skujenes, 38. Veismaņu,
35. Stalbes, 39. Veļķu,
36. Unguru, 40. Veselauskas pagasts.

4. Daugavpils apriņķis.
1. Aiviekstas, 13. Līvānu,
2. Asūnes, 14. Maļinovas,
3. Dagdas, 15. Mežmuižas,
4. Grāveru, 16. Preiļu,
5. Izabelinas, 17. Piedrujas,
6. Izvolta, 18. Pustiņas,
7. Jasmuižas, 19. Rudzātu,
8. Kapiņu, 20. Ungurmuižas,
9. Kolupes, 21. Višķu,

10. Krāslavas, 22. Vārkavas pagasts.
11. Krustpils,
12. Līksnas, 1. Līvānu miests.

5. Ilūkstes apriņķis.
1. Aknistes, 11. Lašu,
2. Asares, 12. Pilskalnes,
3. Bebrenes, 13. Prodes,
4. Bornes, 14. Rubenes,
5. Borovkas, 15. Salanājas,
6. Demenes, 16. Skrudalienas,
7. Dvietas, 17. Susējas,
8. Gārsenes, 18. Stelles,
9. Kalkūnes, 19. Sventes pagasts.

10. Kurcuma,
6. Jaunlatgales apriņķis.

1. Baltinavas, 7. Kokorevas,
2. Balvu, 8. Liepnas,
3. Bokovas, 9. Rugāju,
4. Domopoles, 10. Tolkovas,
5. Gauru, II. Viļakas,
6. Kačanovas, 12. Višgorodas pagasts.

7. Jēkabpils apriņķis.
>. Biržu, fl. Seces,
2. Daudzeses, 12. Sēlpils,
3. Dignājas, 13. Sērenes,
4. Erberģes, i4. Slates,
5. Eķengrāves, 15. Sun āksts,
6. Elkšņu, 16. Susējas-Kroņa,
7. Mēmeles, 17. Vārenbrokas,
8. Neretas, 18. Zalvas,
9. Salas, J9. Zasas pagasts.

10. Saukas, 1. Eķengrāves miests.

8. Jelgavas apriņķis.
1. Auru, 22. Mežmuižas,
Z Bēnes, 23. Naudītes,
j. Bērzmuižas, 24. Ozolnieku,
4. Brambergas, 25. Penkules,
5. Bukaišu, 26. Pēternieku,
6. Dobeles, 27. Platones,
7. Džūkstes-Pienavas, 28. Reņģu,
8. Elejas, 29. Sesavas,
9. Emburgas, 30. Sīpeles,

10. Garozes, 31. Sniķeres,
11. Īles, 32. Svētes,
12. Jaunauces, 33. Šķibes,
13. Jaunsvirlaukas, 34. Teteimindes,
14. Jēkabnieku, 35. Ukru,
15. Kalnamuižas, 36. Vadakstes,
16. Kalnciema, 37. Valguntes,
17. Kroņa-Vircavas, 38. Vecauces,
18. Lielauces, 39. Vecsvirlaukas,
19. Lielplatones, 40. Vilces,
20. Lielvircavas, 41. Zaļenieku pagasts.
21.' Līvbērzes, 1. Vecauces miests.

9. Kuldīgas apriņķis.
1. Brocēnu, 13. Padures,
2. Cieceres, 14. Pampāļu,
3. Ezeres, 15. Planicas,
4. Gaiķu, 16. Raņķu,
5. Griķu, 17. Rendas,
6. Ivanaes, 18. Sātiņu,
7. Kabiles, 19. Saldus,
8. Kuldīgas, 20. Skrundas,
9. Kurmāles, 21. Snēpeles,

10. Kursīšu, 22. Turlavas,
11. Lielrendas, 23. Vārmes,
12. Lutriņu, ? 24. Zvārdes pagasts.

10. Liepājas apriņķis.
1. Aizteres, 3. Asītes,
2. Aizviķu, 4. Bārtas,
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5- Bātas, 17. Pērkones,
6. Bunkas, 18. Priekules,
7. Dunikas, 19. Purmsātu,
8. Durbes, 20. Rāvas,
9. Embūtes, 21. Rucavas,

10. Gaviezes, 22. Tadaiķu,
11. Gramzdas, 23. Talsu,
12. Grobiņas, 24. Vaiņodes,
13. Kalētu, 25. Vērgaļu,
14. Krotes, 26. Vecpils,
15. Medzes, 27. Virgas pagasts.
16. Nīcas, 1. Priekules miests.

11. Ludzas apriņķis.
1. Eversmuižas, 7. Nirzas,
2. Istras, 8. Pildas,
3. Janovoles, 9. Posiņes,
4. Kārsavas, 10. Rundēnu,
5. Landskoronas, 11. Zaļmuižas,
6. Michalovas, 12. Zvirgzdenes pagasts.

12. Madonas apriņķis.
1. Adulienas, 24. Lubānas,
2. Bērzaunes, 25. Lubejas,
3. Beļavas, 26. Mārcienas,
4. Bučauskas, 27. Mēdzūlas,
5. Cesvaines, 28. Meirānu,
6. Dzelzavas, 29. Oļu-Apeltienas,
7. Galgauskas, 30. Patkules,
8. Grostonas, 31. Praulienas,
9. Grašu, 32. Saikavas,

10. Iršu, 33. Sarkaņu,
11. Iršu kolonijas, 34. Sausnējas,
12. Jaungulbenes, 35. Sāvienas,
13. Kārzdabas, 36. Stāmerienas,
14. Kalsnavas, 37. Tirzas,
15. Kraukļu, 38. Vējavas,
16. Kusas, 39. Vestienas,
17. Lazdonas, 40. Vecgulbenes,
18. Ļaudonas, 41. Vietalvas,
19. Ļaudonas-Odzienas, 42. Vietaivas-Odzienas pagasts.
20. Laurera-Viesienas,
21. Liepkalna-Ozolu, 1. Madonas,
22. Liezeres, 2. Vecgulbenes miests.
23. Litenes,

13. Rēzeknes apriņķis.
1. Andrupenes', 12. Rozentavas,
2. Atašienes, 13. Ružinas,
3. Birzgaļa, 14. Sakstagala,
4. Bikavas, 15. Silajāņu,
5. Borkavas, 16. Stirnienas,
6. Bukmuižas, 17. ' Varakļānu,
7. Dricēnu, 18. Vidsmuižas,
8. Kaunatas, 19. Viļēnu pagasts.
9. Makašēnu,

10. Ozolmuižas, 1. Varakļānu,
11. Rozenmuižas, 2. Viļēnu miests.

14. Rīgas apriņķis.
1. Aderkašu, 32. Meņģeles,
2. Ādažu, 33. Mores,
3. Allažu, 34. Nītaures,
4. Aizkraukles, 35. Nurmižu,
5. Baldones, 36. Ogresgala,
6. Bebru, 37. Olaines,
7. Bieriņu, 38. Pabažu,
8. Bīriņu, 39. Paltmales,
9. Doles, 40. Piņķu,

10. Dreiliņu, 41. Plāteres,
11. Ikšķiles, 42. Rembates,
12. Inčukalna, 43. Rikteres,
13. Jaunpils, 44. Ropažu,
14. Jumpravas, 45. Salas,
15. Kastrānes, 46. Salaspils,
16. Katlakalna, 47. Sējas,
17. Ķeču, 48. Siguldas,
18. Ķeipenes, 49. Skrīveru,
19. lempju, 50. Skultes,
20. Kokneses, 51. Slokas,
21. Krapes, 52. Stopiņu,
22. Krimuldas, 53. Stukmaņu,
23. Lauberes-Ozolu, 54. Suntažu,
24. Lēdmanes, 55. Tomes,
25. Lēdurgas, 56. Turaidas,
26. Lielais, 57. Vidrižu,
27. Lielvārdes, 58. Viskaļu pagasts.
28. Līves-Brambergas,
29. Lindes, 1. Ķemeru,
30. Mālpils, 2. Ogres,
31. Mangaļu, 3. Pļaviņu miests.

15. Talsu apriņķis.
1. Ārlavas, 11. Spāres,
2. Cēres, 12. Stendes,
3. Jaunpagasta, 13. Strazdes,
4. Kandavas, 14. Talsu,
5. Lībagu, 15. Upesgrīvas,
6. Lubezeres, 16. Valdgales,
7. Mērsraga, 17. Valgales,
8. Nogales, 18. Vandzenes,
9. Nurmuižas, 19. Zentenes pagasts.

10. Pastendes,
16. Tukuma apriņķis.

1. Annenieku, 15. Praviņu,
2. Abavas, 16. Pūres,
3. Aizupes, 17. Remtes,
4. Bikstu, 18. Reņģes,
5. Blīdenes, 19. Sēmes,
6. Cērkstes, 20. Slampes,
7. Dzirciema, 21. Slokenbekas,
8. Engures, 22. Struteles,
9. Grenču, 23. Tumes,

10. Irlavas, 24. Vānes,
11. Jaunpils, 25. Vecmoku,
12. Lestenes, 26. Zantes,
13. Matkules, 27. Zemītes pagasts.
14. Ozolnieku,

17. Valkas apriņķis.
1. Alsviķa, 23. Lugažu,
2. Alūksnes, 24. Mālupes,
3. Annas, ' 25. Mēra,
4. Aumeisteru, 26. Omuļu,
5. Bilskas, 27. Palsmanes,
6. Blomu, 28. Pedeles,
7. Bormaņu, 29. Pededzes,
8. Dūres, 30. Plāņu,
9. Ērģemes, 31. Rauzas,

10. Ēveles, 32. Sinoles,
11. Gaujienas, 33. Smiltenes,
12. Grundzāles, 34. Trikātas,
13. Ilzenes, 35. Valkas,
14. Jaunlaicenes, 36. Veclaicenes,
15. Jaunrozes, 37. Vijciema,
16. Jērcēnu, 38. Zeltiņu,
17. Kalnciema, 39. Ziemera,
18. Kārķu, 40. Zvārtavas pagasts,
19. Kolberģa,
20. Karvas, 1. Lejasciema,
21. Lāzbērģa, 2. Apes,
22. Lejas, 3. Strenču miests.

18. Valmieras apriņķis.
1. Ainažu, 29. Ozolu,
2. Arakstu, 30. Pāles,
3. Augstrozes, 31. Pociema,
4. Bauņu, 32. Puiķeles,
5. Braslavas, 33. Rencēnu,
6. Burtnieku, 34. Rozēnu,
7. Dauguļu, 35. Rūjienas,
8. Dikļu, 36. Salacas,
9. Duntes, 37. Sēļu,

10. Idus, 38. Skulberģu,
11. Imantas, 39. Stienes,
12. Ipiķu, 40. Svejciema,
13. Jaunburtnieku, 41. Ternejas,
14. Jaunvāles, 42. Ungurpils,
15. Jēru, 43. Umurgas-Sārumu,
16. Katvaru, 44. Vaidavas,
17. Kauguru, 45. Vainižu,
18. Ķieģeļu, 46. Valmieras,
19. Kirbišu, 47. Valtenbergas,
20. Koku, 48. Vecates,
21. Roņu, 49. Vecbrenguļu,
22. Lādes, 50. Vecmuižas,
23. Liepupes, 51. Viļķenes,
24. Limbažu, 52. Vilzēnu pagasts.
25. Lodes,
26. Mūru, 1. Ainažu,
27. Nabes, 2. Mazsalacas,
28. Naukšēnu, 3. Salacgrīvas miests.

19. Ventspils apriņķis.
1. Dundagas, 8. Usmas,
2. Edo'.es, 9. Užavas,
3. Piltenes, 10. Vārves,
4. Popes, 11. Ziras,
5. Puzes, 12. Zlēku,
6. Sarkanmuižas, 13. Zūru pagasts.)
7. Ugāles,
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Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pielikuma pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Pie-
likums pieņemts. Nobalsošanā nāk likums par Lat-
vijas teritorijas iedalīšanu apriņķos visā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Likums pieņemts
vienbalsīgi. Prezidijs liek priekšā šī likuma rediģē-
šanu uzticēt prezidijam kopā ar redakcijas komisiju.
Iebildumu nav? Rediģēšana uzticēta prezidijam
kopā ar redakcijas komisiju. Iesniegta sekoša pār-
ejas formula:

„Saeima nolemj uzdot iekšlietu ministrijai saziņā ar
pagastiem novērst vienādos, kā ari nelatviskos pagastu no-
saukumus."

Lieku pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Pārejas formula pieņemta
vienbalsīgi.

Nākošais dienas kārtības punkts — p ā.r 1a b o-
jumi un papildinājumi noteikumos
par ienākuma nodokli. Referenti — Celms,
Ulmanis. Lūdzu referentus sniegt referātus. Vārds
referentam Celmam.

Referents J. Celms: Godātie deputātu kungi!
Progresīvais ienākuma nodoklis ir tāds nodoklis, kas

, pēc savas dabas ir ļoti komplicēts. Tāpēc nevienā
i valstī, kur šis nodoklis pastāv, viņš nekad nav iz-

paudies likumā uz reiz pilnīgā veidā, bet ir pārveido-
jiesunpiemērojies dzīvei pakāpeniski un tāpēc savā
pastāvēšanas laikā tas vienmēr ir pārdzīvojis daudz
un dažādas pārmaiņas. Latvija šinī ziņā nav izņē-
mums. Ari Latvijā progresīvais ienākuma nodoklis
irviens no tiem nodokļiem, kas laikam gan visbie-
žāk grozīts likumdošanas kārtībā. Šis nodoklis pa-
stāv Latvijā no 1920. gada 20. aprīļa, bet jau tā
paša 1920.gada 28. decembrī valdība 16. jūlija likum-
došanas kārtībā grozīja šī likuma atsevišķus pantus.
Turpmākie likuma grozījumi sekosi: 1921. gada 22.
februārī Satversmes Sapulce grozīja 3., 4., 19., 27.
pantu un dažos izdarīja dažus redakcionālus pārgro-
zījumus. 1922. gada 21. martā Satversmes Sapulce
groza vēl veselu rindu pantu: 28., 30., 31., 35. un 36.
Beidzot 1922. gada 21. maijā tiek vēl grozīta vesela
rinda pantu; sevišķu pārmaiņu pārdzīvo 19. pants.
1922. gada 30. oktobrī tiek grozīta lielākā daļa pantu
šinī likumā. No tā ir redzams, ka šis likums nav iz-
strādājams uz reizi pilnīgi un ideāli, un ka viņš cen-
šas piemēroties dzīvei pamazām. Savā laikā pa-
gājušā gada februāra mēnesī daži Saeimas depu-
tāti bija iesnieguši Saeimai zināmu likuma ierosinā-
jumu, bet Saeimas plenārsēde 12. februārī šo ierosi-
nājumu noraidīja un uz finansu komisijas priekšliku-
mu pieņēma 5 tēzes, saskaņā ar kurām valdībai va-
jadzēja šo likumu pārstrādāt un iesniegt Saeimas
plenārsēdei. Valdība līdz šim to nav darījusi, un tā-
pēc finansu komisija uzņēmās pārveidot šo likumu
saskaņā ar dažām Saeimas plenārsēdē pieņemtām
tēzēm. Grozījumi, kuri tagad tiek celti priekšā
augstam namam, zīmējās tikai uz divām tēzēm, ku-
ras pieņemtas Saeimas plenārsēdē 12. februārī šinī
gadā. Pirmais pārgrozījums zīmējās uz ienākumiem,
kas atsvabināti no šī nodokļa. Tie ir ienākumi no
valsts un pašvaldības darbinieku ģimeņu piemaksām
un izmaksas slimo kasu dalībniekiem. Tāpat pārgro-
zījumā ir vēl paredzēts atsvabināt no ienākuma no-
dokļa 40% no darba algas visiem darbiniekiem bez
izņēmuma. Tie ir tie pārlabojumi, kurus ienesa fi-
nansu komisija no savas puses šinī likumā. Pārējās
Saeimas plenārsēdē pieņemtās tēzes šajā pārlabo-
jumā nav paspējušas izpausties aiz tīri techniskiem
iemesliem, bet šos pārlabojumus finansu komisija
uzskatīja par tik svarīgiem, ka viņus atlikt nevarētu.

Tāpēc, kaut gan šie grozījumi ir samērā niecīgi pret
tiem, kuri stāv jums priekšā nākotnē, komisija tomēr
atrada, ka viņi ir ļoti svarīgi un nepieciešami, kāpēc
finansu komisija lūdz Šos pārlabojumus pieņemt
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds korefe-
rentam Ulmanim.

Referents K. Ulmanis: Augstais nams _ Es
īsumā gribētu aizrādīt uz to, ka_ mums komisija pa- U °
stāvēja domu starpības pie šo pārgrozījumu apsprie-
šanas, kuras beigu nobalsošanā ari neatrada izlīdzi-
nājumu. Domu starpības un nevienprātība bija taī
ziņā, cik pareiza šī rīcība, kad te tiek iesniegti pār-
grozījumi Saeimas plenārsēdē, kas neaptver visus
punktus pieņemtas tēzēs. Izteicās šīs domu star-
pības tādēļ, ka bija ilgāku laiku vestas sarunas un
apspriešanās notikušas, ka jāpārgroza ienākuma no-
dokļa likums ar zināmiem atvieglinājumiem ari at-
tiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimniecības. Priekša
liktā pārgrozījumā tas nav izpaudies un tāpēc komi-
sijā nebij vienprātības.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņem-
ta. Atklāju vispārējas debates. Vārds Alberingam.

A. Albērings (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Savā laikā, kad Saeimā tika pieņem-
tas zināmās pārejas formulas, tanīsbija ari teikts,
ka pārgrozījumi ienākuma nodoklī jāattiecina ari uz
lauksaimniecību. Neskatoties uz visu to, finansu ko-
misija nav atradusi par vajadzīgu vai iespējamu nākt
ar attiecīgiem pārgrozījumiem ienākuma nodokļa
aprēķināšanā, kas zīmējās uz lauksaimniecību. Tas
tika ari pārrunāts agrarpolitikas komisijā un agrar-
politikas komisijā netika panākta vienošanas tapec,
ka vispārīgi ir nomanāma zināma pretošanās attie-
cībā uz kaut kādiem atvieglinājumiem rnusu lauk-
saimniekiem. Augstais nams jau reiz pieņēma, ka
šādi atvieglinājumi būtu vajadzīgi un ari finansu mi-
nistrijas tiešo nodokļu departamentsir jau izstrādājis
zināmas likmes ienākuma aprēķināšanai uz citiem
noteikumiem un tomēr, neskatoties uz visu to, ne fi-
nansu komisija, ne citas komisijas nav te neko darī-
jušas. Savā laikā agrarpolitikas _ komisija pieņēma
priekšlikumu pavisam atcelt ienākuma nodokli no
lauksaimniecības, kā tas ari ir pareizi un kas patie-
sībā ari būtu visādā ziņā atzīstams. Tomēr no šī
likumprojekta mēs redzam, ka ir priekšlikums citiem
visiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības darbinie-
kiem, kas saņem algu par savu darbu, nākt pretī, un
aprēķinot nodokli, kā tas ir minēts piezīme, 40% at-
skaitīt no algas, bet priekš lauksaimniekiem mes
neko neredzam. Tā tad ienākumi, kurus cilvēks
pelna kādā citā veidā, kādā iestādē, ir atzīstami no-
dokļu ziņā par atvieglināmiem. Bet ko lauksaim-
nieks pelna ar smagu darbu, ar lielu uzupurešano_s,
te mēs neredzam ne mazākās pretim nākšanas. Tā-
pēc zemnieku savienības vārdāman ir tas gods ie-
sniegt pie šī priekšlikuma vai pārlabojuma ari vienu
priekšlikumu — papildināt šo priekšlikumu ar li.
pantu, jo tur attiecīgi 9., 10. un 11. pantā iet runa par
lauksaimniecībām, — papildināt ar li, pantu sekoša
redakcijā: „No ienākumiem uz lauksaimniecībam
atskaitāmi 40% un tikai 60% apliekami ar nodokli".
Tad mēs mazākais būtu, ne visai pareizi nostādījuši
smago laucinieku darbu blakus citam darbam, ko
dara brīvās profesijas. Man liekas, ka tā būtu liela
pārestība lauksaimniekiem, ja mēs to priekšlikumu
nepieņemtu. Ja šis mans iesniegtais priekšlikums
tiks pieņemts, tad mēs ar visu krūti balsosim par šo
likumu, pretējā gadījumā nav mums iespējams par
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viņu balsot, mumsbus jāatturas, jo nevar nostāties
uz tada redzes stavokļa_ ka mēs nostādām kuru
katru citu darbinieku pāri lauksaimnieku radošam
grūtam darbam un pavisam to nostumjam nomalē.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjā-
nim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Ja komisijas
pieņēma pārlabojumu, atskaitīt no darba algas 40%

' un aplikt tikai 60%, tad tam ir zināmi motivi un tie
motivi ir tie, ka no. ta laika, kad pieņemts tagadējā
progresīva ienākuma nodokļa likmes, dzīves dār-
dzība strauji pieaugusi. Pēc ministrijas oficiāliem
datiem divu gadu laika dārdzība pieaugusi Rīgā pāri
par 40% un visa Latvija pāri par 30%. Tāpēc taga-
dējais progresīvais ienākuma nodoklis priekš algas
darba strādniekiem ir sliktāks par 30—40%%, nekā
bija tai momenta, kad tika nodokļa likmes ievestas.
Tas ir viens motivs, kāpēc atvilkšana jādara. Otr-
kart_ ir skaidrs, ka ienākumus nevar noslēpt un ne-
noslēpj tikai algotais darba spēks. Visi pārējie sa-
vus ienākumus neuzdod pilnīgi. Mums nav zvēri-
nāto grāmatvežu institūts, nav ari grāmatveži ie-
vesti visur aiz pilnīgi saprotamiem iemesliem. Tā-
pēc visi, kas uzdod savus ienākumus, neuzdod pa-
reizi, bet uzdod mazāk, noslēpjot daļu no saviem ie-

?nākumiem. Kāds procents tiek noslēpts, to ir grūti
pateikt. Tas ir katrā ziņā neapšaubāms fakts un
to konstatē ari nodokļu inspektori.

Ja Alberinga kungs saka, ka lauku saimnieki
maksa pārāk lielus nodokļus, tad jāatkārto jau vai-
rāk reizes pievestais aizrādījums, ka progresīvo ie-
nākuma nodokli katrs lauksaimnieks maksā caur-
mērā 8 lati jeb 400 rubļu no savas mājas. Tādu mak-
sātāju lauksaimnieku ir 60.000, kopā viņi dod
pusmiljona latu. Tai pašā laikā algotais darba
spēks maksā 30 latu uz katru cilvēku. Viņu
skaits ir mazāks, bet sanāk lielāka suma, ne-
ka no lauksaimniekiem. Tāpēc ir skaidrs, ka te
ievest vēl kādu atvieglinājumu lauksaimniekiem
nevar. Tad jau uz laukiem pilnīgi jāatceļ pro-
gresīvais ienākuma nodoklis. Par samazināšanu ne-
var but runa. Pieņemot šo pārlabojumu, nozīmē at-
celt faktiski progresīvo ienākuma nodokli priekš
lauksaimniekiem. Tādu pārlabojumu pieņemt nevar.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgā nacionālā savienība): Aug-

stais nams! Ienākuma nodoklim vajaga būt vispā-
rējam — tikai tad tas var būt taisnīgs. Motivus,
kurus pieveda Bastjāņa kungs, mēs jau dzirdējām
senāk, bet taisni tie motivi var noderēt par pamatu,
lai atmestu šos pārlabojumus attiecībā uz ienāku-
miem no algas. Apgalvot, ka vienīgie nodokļu ma-
ksātāji, kuru ienākumi esot pareizi uzdoti, ir tikai
ierēdņi, ir nepareizi. Par visiem pārējiem tiek ap-
galvots, ka tie, lai cik tie neuzdotu, uzdodot savus
ienākumus nepareizi, ka tie savus ienākumus slēpjot.
Un jakādam ir iespējams noslēpt, tad viņš tagad to
sankcionē, it kā atļaujot noslēpt kādu daļu un at-
zīstot, ka noslēptā daļa varētu būt 40%, un no algas
grib šos 40% atskaitīt. Sakāt, kas tad iznāks? Tad
nāks zemnieku savienība un prasīs to pašu priekš
zemniekiem; tikpat labi var nākt rūpnieki un tirgo-
tāji un to pašu var prasīt ari priekš sevis. (Sauciens
no vietas: „Namsaimnieki ari var!") Ari var, jo
namsaimniekiem nav paredzēts nekāds eksistences
minimums, un mazie namsaimnieki, ap kuriem ari
jūs dažreiz luncinaties, kad vēlēšanās vajadzīgas
balsis, — maksā no katra ienākuma; bet šeit jūs_ gri-
bat ierēdņu ienākumus atsvabināt 40% apmērā, tā
tad, sākot ar Saeimas locekļiem, visi mūsu ministri
un augstākie ierēdņi, kas saņem tās lielās algas, no
tiem 40% neko nemaksās, un tie nelaimīgie, kas
strādā no rīta līdz vakaram — mēs tikai šodien, iz-

ņēmuma gadījumā, tā saspīlējām darbu — tie lai
maksā pilnīgi. Man jāizsakās pret to, un tāpēc es
lieku priekšā šo piezīmi pie 13. panta strīpot. (V.
Bastjānis no vietas: „Jūs jau gribiet sēdēt. Laika
diezgan.")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie Purgaļa _ ,

kunga priekšlikuma gribēju aizrādīt, ka Purgala '
kungs runā par kaut kādu lielu ierēdņu lieliem ienā-
kumiem, kas tikšot atsvabināti. Purgala kungs,
eksistences minimumu šis likums neparedz paaugsti-
nāt. Paliek tie paši 60.000 rubļi algas gadā jeb
5000 rubļi mēnesī, no kuriem sāk ņemt. Kas tad tā
par lielu algu ir tie 5000 rubļu mēnesī? 5000 rubļu,
Purgala kungs, ir mūsu vidējo kategoriju ierēdņu
alga. Tas ir jauap 14., 15.kategoriju alga, ko saņem
mašinrakstītājs u. t. t. Bet Jūs to sauciet par lielu
ierēdņu algām. Vai tam ir kāds pamats? Ja iet
runa par to, ka vajaga aplikt 10—20.000 rubļu lielas
algas mēnesī, tad tā ir cita lieta. Bet te iet runa
par mazu darba cilvēku algu. Ja uz priekšu 40%
no algas ari atsvabinās, tad nodokli tomēr nāksies
maksāt visiem tiem, kas pelnīs 100.000 rubļu un vai-
rāk gadā, jeb ap 8000 rubļu mēnesī. 8000_ rubļu mē-
nesī nav pārāk liela alga pie mūsu tagadējās dzīves
dārdzības. Tādēļ runāt par lielām algām, kas at-
svabinātas no nodokļa, nav pareizi. Šis atsvabinā-
jums zīmējas taisni uz strādnieku un ierēdņu mazām
un vidējām kategorijām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Vārds Reinhardam.

G. Reinhards (kristīgā nacionālā savienība):
Augstais nams! Pie šī likuma nav ievērots viens
nosacījums, kas toreiz tika uzdots no Saeimas šī-
likuma izstrādātājiem, t. i., ka ienākuma nodokli ap-
rēķinot jāatskaita no apliekamās sumas ģimenes lo-
cekļu uztura minimums. Tas toreiz no augstā nama
tika uzdots un tas nav te iekšā. Tāpēc es papildi-
nāšu šo likumprojektu, ienesot 4\ pantu ar sekošu
saturu: „Ienākuma nodokli aprēķinot atskaita no
apliekamās sumas ģimenes locekļu uztura minimuma
daļu". Tas ir tādēļ vajadzīgs, lai mēs veicinātu
taisni to vismodernāko cenšanos pabalstīt ģimenes
tēvus. (Sauciens pa kreisi: „Nespējīgus".) Nemaz
nē, uzturamos ģimenes locekļus. (Sauciens pa krei-
si: „Tēvu, māti, sievu".)_ Nē, tas ir tā, ka pie mušu
ierēdņiem, kuriem maksa ģimenes piemaksu. Tas
mums ir zināms. Par to es viņreiz plašakļ runāju,
jo tas ir vienīgais iespējamais. Ņemiet jus tādu vec-
puisi, kas pelna lielu algu, kādu labumu tasvalstij
dod? (Jautrība.) Bet ir otrs, kam ir 5—6 bērni un
tam vēl ar mazāku atau jāuztur visa ģimene. Sakāt,
vai viņš valstij neko nedod? Viņš taču dod valstij
tik un tik daudz nākamo pilsoņu, kas valstī dzīvos,
strādās un pelnīs. Mūsu lielākā bagātība taču ir cil-
vēks un tas, kas to cilvēku vairāk dod, tas ari dod
lielāko nodokli valstij. Tāpēckatrs ģimenes tēvs
maksā to vislielāko nodokli,ko jus tikai.varat iedomā-
ties, pie tam to visvērtīgāko. Mūsu pienākums ir
nākt viņiem pretim un to taisni veicināt. Es nesa-
protu, kamdēļ komisijā šis priekšlikumsnav atradis
piekrišanu. Man jāteic, ka tas ir patiešam moderns
ieskats un mūsu likumdevēja iestāde, kas citādi
cenšas pēc vismodernākiem jauninājumiem, vai nu
tie labi vai slikti, taču nevarētu atstāt šo vismoder-
nāko, vissvētīgāko, vislabāko un visideālāko likumu
atstāt neievestu mūsu likumu krājumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vārdu vairāk neviens nevēlas. Vai _re-
ferenti vēl vēlētos vārdu pie vispārējām debatēm.
Nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu
lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
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lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai augstais nams
vēlas teksta nolasīšanu? (Balsis: „Nav vajadzīgs:")
Tāds pieprasījums neienāk. Virsraksts.

(Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos par ienā-
kuma nodokli.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Ievads.
(Noteikumos par ienākuma nodokli (V. V. 1920. g.

MN° 90.—93. un 95.-96., Lik. un vaid. rīk. krāj. 1921. g.
0 un 48, 1922. g. 73, 106 un 270) ievest sekošus pār-
grozījumus un papildinājumus:)

Pie 1. panta referents Celms lūdz vārdu. Vārds
referentam Celmam.

Referents J. Celms: Man komisijas uzdevumā
jāizdara mazs koriģējums šinī likumprojekta. Šī li-
kuma pirmais nodalījums iesākas ar romiešu ciparu
— I. Patiesībā pirmais pārlabojums ir izdants_ pie
4. panta un otrs pārlabojums pie 13. panta. Es lūdzu
augsto namu šo romiešu ciparu I strīpot ka nevaja-
dzīgu, jo teksta tālākā gaita parāda, pie kādiem no-
dalījumiem pārlabojumi ir izdarīti.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
ievada teksts referenta izlabotā redakcija. Es lū-
dzu pacelties, kas ir pret ievada teksta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Teksts pieņemts vienbal-
sīgi. 4. pants.

(4. pantu atcelt un tā vietā likt sekošo:
Ārkārtēji ienākumi, kā vienreizēji dāvinājumi, man-

tojumi, pūra naudas, apdrošināšanas sumu izmaksas
un tamlīdzīgi īpašuma pieaugumi nav pieskaitāmi pie
apliekamiem ienākumiem,

Tāpat pie ienākumiem nav pieskaitāmi: valsts un
pašvaldības darbinieku ģimenes piemaksas un izmak-
sas slimo kasu dalībniekiem, kā ari pabalsti (no
valsts vai citu iestāžu puses) kā atlīdzinājumi par
zaudējumu no ārkārtējiem nelaimes gadījumiem,

Vira, sievas un nepilngadīgu bērnu ienākumi apvie-
nojami, izņemot gadījumus, ja vīrs un sieva dzīvo
šķirti. Nav apvienojami tie ienākumi, kurus minē-
tās personas saņem kā darba algu, .

Ja vairākām personām pieder kopīgs- īpašums vai
uzņēmums, tad pie katra dalībnieka ienākuma pie-
skaitāma tikai viņam pienākošā ienākumu daļa no
kopēja īpašuma resp. uzņēmuma. Ja šo daļu nav
iespējams noteikt, tad kopējais ienākums dalāms lī-
dzīgās daļās.)

Komisija liek priekšā 4. pantu atcelt un tā vietā
likt 4. pantu viņas priekšā liktā redakcijā. Vai vārdu
neviens nevēlas? Es likšu tagad priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos,kas ir pret komisijas
priekšā likto redakciju. Nav. Kas atturas? Nav.
Pieņemts vienbalsīgi. Tālāk nāk priekšlikums ievest
4. pantu. Priekšlikumu ienesis Dr. Reinhards:..Ienākuma nodokli aprēķinot, atskaitāma no apliekamās
sumas uzturamo ģimenes locekļu uztura minimuma daļa".

Es lūdzu referentus izteikties par šo priekšliku-
mu. Vārds Celmam.

Referents J. Celms: Komisijā Reinharda kunga
priekšlikums ir apspriests. Komisija principā nav
izteikusies pret to, ka apgādājamo ģimenes locekļu
pārtikas minimuma daļa būtu atsvabināma no ap-
likšanas, bet viņa atrada, ka tādā veidā, vispārējā
deklarācijas veidā tas nebūtu likumā uzņemams, ja
nav aizrādīts, kā aprēķināt šo ģimenes locekļu pārti-
kas minimuma daļu un kā to techniski izvest dzīvē.
Tāpēc pārlabojums nebūtu pieņemams, jo tas varētu
radīt techniskās neērtības, grūtības un neiespējamī-
bas, kā to komisijā aizrādīja ministrijas pārstāvji.
Aiz tā iemesla finansu komisija noraidīja šo pārla-
bojumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds koreferen-
tam Ulmanim. Koreferents vārdu nevēlas. Nobalso-
šanā nāk Dr. Reinharda priekšlikums.

Referents izsakās pret to. Lūdzu pacelties, kas
ir par Dr. Reinharda priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties, kas ir pret Dr. Reinharda priekšlikumu? Kas
atturas? Balsošanas iznākums: par Dr, Reinharda

priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret to — 1, atturas
9. Priekšlikums pieņemts. Tālāk nak Alberinga
pārlabojums:

„Ievest sekošu jaunu li, pantu:
„No ienākumiem no lauksaimniecības atskaitāmi

400/o un tikai 600/0 apliekamas ar nodokli".

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentus dot
atsauksmi.

Referents J. Celms: Finansu komisijā tāds
priekšlikums nav bijis iesniegts un tāpēc es finansu
komisijas atsauksmi nevaru dot. Bet, saskaņā ar
plenārsēdē 12. februārī pieņemto tēzi par ienākuma
nodokļa aprēķināšanu uz zemes ienesīguma taksā-
cijas pamata, līdzīgu priekšlikumu bij ienesusi finansu
komisija un saskaņā ar šo tēzi izstrādājusi vēlamo
pārlabojumu attiecībā uz nodokli, no lauksaimniecī-
bas. Tomēr finansu komisijā šis pārlabojums, kā
to bij paredzējusi plenārsēde 12. februārī, nedabūja
nevienu balsi, tā tad tie atvieglinājumi, kurus it kā ar
šo tēzi grib piešķirt lauksaimniekiem, — tie pārla-
bojumi nedabūja finansu komisijā pat lauksaimnieku
balsis un tika noraidīti.

Priekšsēdētājs Fr: Vesmanis: Vārds Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Man f Ļ

tāpat jāpievienojas iepriekšējam referentam un ja-
saka.ka komisijā šādspriekšlikumsnavapspriests. Ja
te iepriekšējais referents pieminēja, ka bijis finansu
komisijā zināms priekšlikums ari par attiecīga ienā-
kuma nodokļa aprēķināšanu no ienākumiem lauk-
saimniecībā un kad par to nav iestājušies pat lauk-
saimnieku pārstāvji, tad gribu aizrādīt, ka patiesibija
tāds priekšlikums, kuru gribēja nosaukt par li, pan-
tu un kuršari savā pirmā rindā pieminēja ienesīguma
vērtību, bet patiesībā lauksaimniekiem it neko labu
nesolīja un nevarēja dot. Tā kā tas priekšlikums bija
tāds,kurš nekādus atvieglinājumus pie ienākuma no-
dokļa aprēķināšanas nedeva, tad protams neviens
nevarēja par tādu priekšlikumu iestāties un nav ne-
kāds brīnums, ka tas tika noraidīts. Tas priekšli-
kums, kas šodien te celts priekšā, ir pavisam citādas
dabas, tas lauksaimniekiem zināmus atvieglinājumus
atnesīs.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Alberinga priekšlikums. Lūdzu pacelties,
kas ir par Alberinga priekšlikumu. Par nodotas
tikai 20 balsis. Nepietiekošs skaits. Atkrīt. 13. panta
pārgrozījumi.

(Piezīmi pie 13. p. apzīmēt ar „Piezīme 1" un ievest
otru piezīmi ar sekošu tekstu:

Piezīme 2. No šinī pantā minētiem ienāku-
miem atskaitāmi 40o/0 un tikai pārējie 600/o pievie-
nojami maksātāja apliekamo ienākumu kopsumai.)

Nākošais pārlabojums iesniegts no Purgala.
„13. panta piezīmi 2. strīpot".
Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentus dot

atsauksmi.
Referents J. Celms: Komisija Purgala kunga

priekšlikumu ir noraidījusi aiz sekošiem motiviem.
Purgala kungs aizrādīja, ka progresīvam ienākuma
nodoklim jābūt vispārīgam; komisija ari tam piekrīt,
ka šimnodoklim ir jābūt vispārīgam, un nekādu iedzī-
votāju kategoriju izslēgt no šī nodokļa komisija ne-
grib un ari neizslēdza, bet reizē ar to ari komisija
pastrīpoja, ka šim nodoklim jābūt nevien vispārīgam,
bet ari progresīvam, t. i. nodoklim smagāk jāgul-
stas uz tiem, kuru rīcībā ir lielāki ieņēmumi, vai ari
lielāki īpašumi, pie kam smagāk ir apliekami ta
sauktie fundētie ienākumi un vieglāk apliekami ne-
fundētie. Darba alga ir viens no visnedrošākiem
ienākumiem, jo darba algas saņēmējs var zaudēt šo
algu katru brīdi, kamēr nekustama īpašuma īpašnieks
nav padots tādam riskam. Tāpēc pielietojot taisni
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šo mērauklu, ir jāsaskaņo viss ar šādiem mūsu no-
dokļu principiem, kāpēc ari Alberinga kunga priekš-
likums nav pieņemams. Aiz visiem šiem motiviem
finansu komisija ari noraidīja Purgala kunga priekš-
likumu. Es lūgtu ari augsto namu to noraidīt un pie-
ņemt 2. pantu tai redakcijā, kādā tas celts priekšā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Koreferents vārdu
nevēlas. Nobalsošanānāk Purgala iesniegtais priekš-
likums pie

,.Izdalītā tekstā 13. panta 2. piezīmi strīpot".

Referents izsakās pret Purgala priekšlikumu.
Ludzu pacelties, kas ir par Purgala priekšlikumu.
Par Purgala priekšlikumu nodotas 17 balsis. Nepie-
tiekošs skaits. Tas atkrīt. Nobalsošanā nāk komi-
sijas priekšlikums. Lūdzu pacelties, kas būtu pret
komisijas priekšā liktā_ teksta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas ?_ Bejdzot lūdzu pacelties, kas ir par ko-
misijas izstrādātā teksta pieņemšanu. Balsošanas
iznākums: par komisijas tekstu — 51 balss, pret nav
neviens, atturējušies 8. Nobalsošanānāk likums visā
visumā. Lūdzu pacelties, kas ir pret likuma pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties,
kas ir par likuma pieņemšanu. Balsošanas iznā-
kums: par likuma pieņemšanu — 50 balsis, pret nav
neviens, atturas 15. Likums pieņemts. Prezidijs
liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt prezidijam
kopā ar redakcijas komisiju. Iebildumu nav? Pie-
ņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts pārgrozī-
jumi rīkojumā p a r nodokli no n e k u-
stamiem ī p a štam i e tn pilsētās un mie-
stos.

Referenti Purgals un Būmeisters. Vārds refe-
rentam Purgalim.

Referents J. Purgals: Augstais nams! Finansu
komisijas vārdā es lūdzu pieņemt steidzamības kar-

, tībā pārgrozījumus rīkojumā par nodokli no neku-
stamiem īpašumiem pilsētās un miestos. Šiepārgro-
zījumi minētā rīkojumā atšķiras no tagad spēkā eso-
šiem noteikumiem galvenā kārtā ar to, ka no šī no-
dokļa atsvabinātās nekustamās mantas kontingents
ir paplašināts 2. pantā, sevišķi valsts un pašvaldību
iestādēm piederošie nekustamie īpašumi. Attiecībā
uz nodokļa apmēru finansu komisija ar savu vari-
antu, t. i. ar priekšlikumu izteikt 8. pantu citādi, nekā
tas tagad skan, grib tikai fiksēt to pašu sāvokli, kāds
tagad ir. Pagājušā gadā maksāja nodokli 2% ap-
mēra no ienesīguma vērtības, bet pēc tagad pastā-
vošiem noteikumiem maksimums noteikts 4%, at-
stājot ministru kabinetam tiesību šinīs robežās no-
teikt nodokļa apmērus. Tā tad finansu komisijas
pieņemtais pārgrozījums pie rīkojuma 8. panta iziet
uz_to, ka ministru kabinets var noteikt nodokļa ap-
mērus, bet ne lielākus par 2%, t. i. ne lielāku par to
apmēru, kādā pagājušā gadā šo nodokli ņēma. Tad
vel, beidzot, 33. pantā ir ienests pārgrozījums, ar
kuru soda nauda samazināta no P/2% uz 1%. Ar
šo atšķiras galvenā kārtā šie pārgrozījumi no tagad
pastāvošiem noteikumiem. Es lūdzu augsto namu
pieņemt šos pārgrozījumus finansu komisijas redak-
cijā, tādēļ ka pašvaldības komisijas pārgrozījumi,
pēc finansu komisijas domām, ir tai ziņā neveikli, ka
apsola grozīt 2. pantā a un d punktus, bet turpretim
punktu a paplašina ar apunktu. Tāpēc lūdzu vis-
caur pieņemt finansu komisijas variantu, jo tas iz-
teikts precizakā formā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Būmeiste-
ram.

Referents K.Būmeisters: Pašvaldības komisija,
apspriežot likumu par pārgrozījumiem rīkojumā par
nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un mie-

stos, ieveda dažus pārgrozījumus attiecībā uz likumu
ari pēc būtības. Kas attiecas uz tiem pantiem, kur
iet runa par esošo noteikumu pagarināšanu pie no-
dokļu ņemšanas, tad tie tika pieņemti vienbalsīgi.
Pēc būtības pārgrozījumā iet runa tikai 2. pantā, tad
pie 33. panta un pie jauna panta, kuru finansu komi-
sija ir ievedusi savā projektā un kas nav pašvaldī-
bas komisijas projektā. Kas attiecas uz_2. _pantu pēc
būtības, tad pašvaldības komisijā pastāvēja domas,
ka šinī pantā vajadzētu uzskaitīt visus tos apakš-
punktus, kādi mums līdz šim pastāv, nepalielinot at-
svabinātos objektus, bet atstājot tos, kādi ir līdz šim.
Tomēr balsu vairākums bija par to, ka tos punktus,
kuros netiek ievesti nekādi grozījumi, atstāt līdzši-
nējā likumā, bet grozīt tikai a un d punktus, a punktā
bija paredzēts, ka pašvaldību nekustami īpašumi tiek
aplikti ar nodokli. Jaunais projekts paredz, ka paš-
valdību nekustamie īpašumi var tikt atsvabināti no
nekustamā īpašuma nodokļa, izņemot tikai dažus
gadījumus. Turpretim a punktā bija uzskaitītas bez
pašvaldībām ari pārējas organizācijas: kā labdarī-
bas, izglītības. Šīsorganizācijas netiek atsvabinātas
no nodokļa un tāpēc šo a punktu vajadzēja sadalīt
divos apakšpunktos. Pirmā apakšpunktā iet runa
par pašvaldības iestādēm, un otrā a_ punkta iet runa
par izglītības un labdarības iestādēm. Pārspriežot
šo jautājumu, tika pieņemtas vēl zinātniskas kultu-
relās un sporta biedrības, kā ari objekti, kas tika pie-
ņemti 1922. gadā pārgrozījumā: baznīcas un kap-
sētas. Tā tas pants ari tika rediģēts divos apakš-
punktos: a un apunktā. Pašvaldības komisijas
uzdevumā man būtu jāaizstāv tomēr_komisijas vari-
ants, par kuru tika nodots balsu vairākums. Tad tā-
lāk, kas attiecas uz finansu komisijas 8_. panta pār-
grozījumu, tad tas pašvaldības komisija netika ap-
spriests, bet man liekas, ķa pašvaldības komisija iz-
sacītos pret stāvokli, ka normu pazemina, bet gan
ka vajadzētu atstāt esošo normu, t. i. 4%. Tad, kas
attiecas uz 33. pantu, tad te bija domu starpības.
Viena daļa stāvēja par to, ka soda naudas vajaga at-
stāt līdzšinējās, t. i. l%% resp. 18% gada, bet vairā-
kums bija par 1%. Kas attiecas uz šī panta uzbūvi,
tad man liekas, ka finansu komisijas redakcija ir
skaidrāka un ka varētu izteikties pašvaldības
komisijas vārdā par finansu komisijas redakciju.
Bet kas attiecas uz 2. un 8. pantu, tad man
pašvaldības komisijas vārdā būtu jāuztur pašvaldī-
bas komisijas redakcija. Pašvaldības komisija ari
šim likumprojektam prasa steidzamību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Refeients liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret steidzamību. Nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība pieņemta vienbal-
sīgi. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties, kas būtu pret pāreju uz pantu la-
sīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta vienbalsīgi. Vai augsta'S nams
vēlās tekstu nolasīt? Nevēlas. Virsraksts.

(Pārgrozījumi rīkojumā par nodokli no nekustamiem
īpašumiem pilsētās un miestos.)

Iebildumu,nav? Pieņemts. Ievads.
(Rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pil-

sētās un miestos (Lik. kr. 1921. g. 199, 1922. g. 35 un
1923. g. 166) izdarīt sekošus pārgrozījumus un papildinā-
jumus:)

Pieņemts. I. nodalījums.
(Finansu komisijas variants. 2. pantu izteikt šādi:
No nodokļa atsvabināti:
a) vaistij un pašvaldībām piederīga nekustama manta;

Piezīme. 1. Šis punkts attiecināms ari uz no-
dokli par 1921.—1923. g., ciktāl minētais no-
doklis vēl nav uzlikts.

P i ez ī m e. 2. Pašvaldībām piederoša nekustama
manta, kura atrodas ārpus šo pašvaldību admi-
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nistrativām robežām un dod ienākumu, aplie-
kama ar nodokli Uz vispārēja pamata. Šī pie-
zīme nav attiecināma uz pašvaldību labierīcības
uzņēmumiem.

b) labdarības, izglītības, zinātnisko, kulturelo un sporta
biedrību un iestāžu nekustama manta vai tās daļa,
kūju izlieto to tiešiem nolūkiem un neiznomā vai
neizīrē, kā ari baznīcas, lūgšanas nami, sinagogas,
klosteri, kapsētas un tamlīdzīgi, līdz ar pagalmiem
un neizīrētām vai neiznomātām blakus mantām, lu-
terāņu, Romas un austrumkatoļu baznīcām, kā ari
citām konfesijām un reliģiozām, organizācijām pie-
derīgās ēkās atrodošies semināru, garīdznieku un
kalpotāju mitekļi;

c) nekustami īpašumi, kuji atdoti bezmaksas lietošanā
labdarības un izglītības iestādēm; .

d) ēkas vai to daļas, kuras kara postījumu un iestā-
žu vai uzņēmumu evakuācijas dēļ atstātas bez iz-
nomāšanas, resp. izmantošanas un nedod nekādu ie-
nākumu, un

e) nekustama manta, no kuras nodoklis ir mazāks par
1 latu.

Pašvaldības komisijas variants. 2. panta a un d punktu
izteikt šādi:

a) valstij un komunālām iestādēm piederīga nekusta-
ma manta;

Piezīme. 1. Šis punkts attiecināms ari uz no-
dokli par 1921.—1923. g., ciktāl minētais no-
doklis vēl nav uzlikts.

Piezīme. 2. Pašvaldības iestāžu peļņu nesoša
nekustama manta, ja tā atrodas ārpus šo paš-
valdību administrativām robežām, apliekama ar
nodokli uz vispārēja pamata. Šī piezīme nav
attiecināma uz pašvaldības iestāžu labierīcības
uzņēmumiem.

a) labdarības, izglītības, zinātnisko, kulturelo un spor-
ta biedrību un iestāžu nekustama manta vai tās daļa,
kura kalpo to tiešiem nolūkiem un netiek iznomāta
vai izīrēta, kā ari baznīcas un kapsētas;

d) nekustama manta, flo kuras nodoklis ir mazāks par
1 latu.

Nobalsošanā nāk pašvaldības komisijas variants
pie I. nodalījuma. Referents Būmeisters iesniedzis
sekošu priekšlikumu:

,.Likumā par pārgrozījumiem rīkojumā par nodokli no
nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos lieku priekšā
pirmā nodalījuma pašvaldības komisijas varianta tekstā vārda
,.punktā" vietā likt ,,punktus "."

Nobalsošanā nāk pašvaldības komisijas variants
referenta izlabotā redakcijā. Ar pašvaldības komisi
jas varianta pieņemšanu atkritīs finansu komisijas
variants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par I. no-
dalījuma pieņemšanu pašvaldības komisijas varianta
redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
nodalījuma pieņemšanu pašvaldības komisijas vari-
antā. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas no bal-
sošanas. Balsošanas iznākums: par I. nodalījuma
pieņemšanu pašvaldības komisijas varianta redakcijā
nodotas 32 balsis, pret to nodotas 34 balsis, atturē-
jies nav neviens. Atraidīts. Nobalsošanā nāk I. no-
dalījums finansu komisijas varianta redakcijā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par I. nodalījuma pieņemšanu
finansu komisijas varianta redakcijā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret I. nodalījuma pieņemšanu
finansu komisijas varianta redakcijā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par I. nodalījuma pieņemšanu finansu ko-
misijas varianta redakcijā nodotas 57 balsis, pret to
nav neviena balss, atturējies nav neviens. I. noda-
lījums pieņemts finansu komisijas varianta redakcijā.
Nākošais, II. nodalījums.

(4. panta 2. piezīmi izteikt šādi:
Nodokļa aprēķināšanai par 1921., 1922., 1923. un 1924.

g. par pamatu ņem divreiz palielinātu 1921., 1922., 1923. un
1924. g. brutto enākumu par pirmo pusgtdu (no 1. janvāra
līdz 30. jūnijam).)

Iebildumu nav? Pieņemts. III. nodalījums.
(Tā paša 4. panta 3. piezīmes otro daļu izteikt šādi:
1921. gada normas ir uzrādītas pielikumā pie šī pantā,

bet 1922., 1923. un 1924. gada normas noteicamas atsevišķi
un apstiprināmas no finansu ministra.)

Iebildumu nav? Pieņemts. IV. nodalījums.

(7. pantu paplldnāt ar sekošo piezīmi:
Par 1921., 1922., 1923. un 1924. gadu nodoklis aprēķi-

nāms par katru gadu atsevišķi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. V. nodalījums.
(Finansu komasijas variants. 8. pantu izteikt šādi:
Nodokli ņem ministru kabineta noteiktā apmērā, bet

ne augstāk par 2% no īpašuma ienesīguma vērtības (4.
pants). Puse no šī nodokļa nāk valstij un puse attiecīgai
pašvaldībai par labu.)

Pie piektā nodalījuma vārdu lūdz Ulpe. Vārds
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Finansu komisija ir
ievietojusi jaunu pantu, kādu pašvaldības komisija
nebij paredzējusi ievest. Šis pants samazina neku-
stama īpašuma nodokli uz pusi. Līdz šim šis no-
doklis bij ņemams 4% apmērā ,turpretim tagad, ie-
vedot nelaimīgā kārtā jauno finansu komisijas pantu,
tas samazinātos uz pusi. Tas būtu labi, ja pilsētas
savus budžetus varētā segt, bet jau tagad pilsētām
nākas diezgan grūti segt savus budžetus un tāpēc
es domāju,ka pārlabojums nebūtu pieņemams. Lieku
priekšā 5. pantu strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas. Lūdzu referentus dot atsauksmi.
Vārds referentam.

Referents J. Purgals: Valdības izstrādātais li-
kumprojekts par nodokli no nekustamiem īpašumiem
pilsētās un miestos paredz tikai 1%,kapitalizējot tīro
ienākumu ar 5%. Tas iztaisa to pašu, ko pagājuša
gada likme, t. i. tīro ienākumu_kapitalizējot ar 10 un
ņemot 2%. Tā tas ir paredzēts ari budžeta pec šī
jaunā likumprojekta. To pašu normēšanu piepatu-
rēja finansu komisija savā variantā, t. i. savā priekš-
likumā attiecībā uz 8. pantu neko negrozīja_ Finansu
komisija atzina par vajadzīgu likt priekšā augstam
namam šos pārgrozījumus aiz sekošiem iemesliem:
pastāvošā likumā, ka jau aizrādīju, ministru kabine-
tam ir dota tiesība noteikt pašu nodokļu apmēru ne
augstāku par 4%. Ja nu ņemam tagad vērā jauno
īres likumu, kā ari to, ka pagājušā gadā bija 2 % no-
teikti, tad taču nav nekāda iemesla atstāt to pašu
maksimumu, kāds bija — 4%, kad pagājušā gadā ņē-
ma tikai 27o. Finansu resors atzina šo nodokli par
pārmērīgu, un budžetā paredzētie posteņi saskaņoti
ar jauno projektu, un tāpēc man šķiet, ka nevis pil-
sētas pašas par sevi var nolemt, bet tiesība likmes
noteikt ir ministru kabinetam uz finansu ministra
priekšlikumu. Tādā kārtā tas, ko liek priekšā Ulpes
kungs, nesasniedz savu mērķi, bet tikai veltīgi atstāj
augstu maksimumu, ko šinīs apstākļos nevar attais-
not. Tāpēc es finansu komisijas vārdā izsakos pret
Ulpes kunga priekšlikumu, jo tā kā tā tiesību noteikt
likmi-ir jādod ministru kabinetam. Ministru kabinets
nevar ari likmi paaugstināt. Viņš to varētu gan da-
rīt, bet tad jau tas runās pretim mūsu budžetam, —
tas nav budžetā paredzēts, — un bez tam ari aiz
saimnieciskiem apstākļiem tas nav iespējams. Tā-
pēc finansu komisijas vārdā izsakos pret Ulpes kun-
ga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Ulpes priekšlikums, kurš skan:

„V. nodalījumu strīpot".

Vārdu vēl lūdz pašvaldības komisijas referents
Būmeisters. #

Referents K. Būmeisters: Lai gan šis priekšli- ~P§0
kūms pašvaldības komisijā netika apspriests, bet ;
man liekas, ka es izteikšu pašvaldības komisijas do-
mas, ja izteikšos pret priekšlikumu. Lieta ir tā, ka
ar 8.panta grozīšanu tiek lauzta visa pilsētu pašval-
dību saimniecība, kuras gads ir jau sācies un kuru
budžeti ir sastādīti pēc esošiem noteikumiem. Un
ne tikai priekš pilsētas saimniecības, bet ari valsts
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saimniecībai ir valsts budžets sastādīts izejot no
esošo likumu likmēm. Tāpēc stāvokļa grozīšana
pašlaikbutu nepieļaujama un man pašvaldības komi-
sijas vārda varbūt būtu jāizsakās pret pārlaboju-
mu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Ulpes pārlabojums
i „V. nodalījumu strīpot".

Lūdzu pacelties, kas ir par Ulpes priekšlikumu?
Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret Ulpes priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par Ulpes priekšli-
kumu nodotas 32 balsis, pret to — 35, atturējies nav
neviens. Atraidīts. Nobalsošanā nāk V. nodalījums
finansu komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties, kas ir
par V. nodalījuma pieņemšanu finansu komisijas va-
rianta redakcijā. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret
V. nodalījuma pieņemšanu finansu komisijas redak-
cija . Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balso-
šanas. Balsošanas iznākums: par V. nodalījuma
pieņemšanu finansu komisijas redakcijā nodotas 34
balsis, pret to — 31, atturējies nav neviens. V. no-
dalījums pieņemts finansu komisijas redakcijā. VI.
nodalījums.

(13. panta pēdējo teikumu izteikt šādi:
1921., 1922., 1923. un 1924. gada īres vai rentes apmērs

jāuzrada par pirmo pusgadu (no 1. janvāra līdz 30. jūni-
jam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. VIL nodalījums.
(Finansu komisijas variants. 33. pantu izteikt sekosi:
Termiņa nesamaksāto nodokli piedzen administratīvā

kārta līdz ar soda naudu lo/o apmērā par mēnesi no nesa-
maksātas nodokļa sumas pilnos latos sumu noapaļojot uz
augšu, pie kam nepilnu nokavētu mēnesi skaita par pilnu.

Pašvaldības komisijas variants. Termiņā nesamaksāto
nodokli piedzen administratīvā kārtā līdz ar soda naudu
l«/o apmērā par mēnesi no nesamaksātas nodokļa sumas
pilnos latos, pie kam nepilnu nokavētu mēnesi skaita par
pilnu.)

Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): VIL nodalījumā ir

paredzēta no finansu un pašvaldības komisijām am-
I nestija nodokļu nemaksātājiem. Tagad ar šo pār-

labojumu, jatas tiktu pieņemts, katrs nodokļu maksā-
tājs būs ieinteresēts nodokli samaksāt pēc iespējas
vēlāk, jo nevienā bankā un ari valsts kredits nav da-
būjams par 12% gadā un katrs būs ieinteresēts un
būs tik apdomīgs, ka viņš laikā nemaksās savu no-
dokli, jo tik lētu kreditu viņš nekur nevar atrast.
Abu komisiju varianti ir tādi, kas vedīs pie nodokļu
samaksāšanas pēc iespējas vēlākā laikā. Tāpēc es
lieku priekšā atjaunot līdzišinējo stāvokli — uzlikt
sodu kaut P/2% apmēros. Daudzas bankas pašlaik
ņem ap 18%. Tā kā patiesībā te vajadzētu likt
priekšā 2%, bet to es nelieku un lūdzu tikai atjaunot
līdzšinējo stāvokli — IV2 %.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referen-
tam.

Referents .1. Purgals: Finansu komisijas vārdā
es izteikšos pret Ulpes kunga priekšlikumu. Ulpes
kungs_ saka, ka esot ļoti lēts kredits priekš nodokļu
maksātājiem, bet Ulpes kungs piemirst, ka vēl lētāks
kredits ir īrniekiem, kuri pēc termiņa notecēšanas
prasa vēl 10 dienas un tur iznāk neko nemaksāt.
Redziet, to jums vajaga ņemt vērā, ka nodokļu
maksātājiem jārīkojas tā, ka viņi spēj šo nodokli
samaksāt. Ja priekš daudziem nodokļiem, lielākai
daļai, ir paredzēts 1% soda maksas un abas komisi-
jas atrada to par vajadzīgu un pieņemamu, tad es
nezinu, kāpēc attiecībā uz pilsētām un miestiem va-
jadzētu augstāku sodu maksāt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds referentam
Būmeisteram. Nevēlās. Ulpes priekšlikums attiecī-
bā uz finansu komisijas variantu nāks nobalsošanā

tad, kad bus izšķirts pašvaldības komisijas variants.
Nobalsošana nak vispirms pašvaldības komisijas
variants. Referents noņem variantu. Šis variants
atkrīt. Nobalsošana nak Ulpes priekšlikums:..finansu komisijas variantā strīpot lo/0 un tā vietā likt
IV2°/o."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Ulpes priekšli-kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Ul-pes priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Ulpes
priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret — 15, atturēju-
šies 26. Ulpes priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā
nak VII. nodalījums finansu komisijas varianta re-
dakcija. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret VIL no-
dalījuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie VIL
nodalījuma? Nav. VII. nodalījums pieņemts vien-
balsīgi. Nobalsošana nak _ projekts visā visumā.
Ludzu pacelties tos, kas butu pret likuma pieņem-
šanu. Nav. Ludzu pacelties tos, kas atturas pie
šī likuma. Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Prezidijs
liekpriekša likuma rediģēšanu uzticēt prezidijam
kopa ar redakcijas komisiju. Iebildumu nav? Li-
kuma rediģēšana uzticēta prezidijam kopā ar re-
dakcijas komisiju.

Mēs atgriežamies tagad pie IV. dienas kārtības
punkta — Ziemeļlatvijas dzelzceļu sa-
biedrības statūtu III. lasījums. Redakcijas
komisijas ziņojums. Ludzu redakcijas komisijas re- ':-
ferentu sniegt ziņojumu. Vārds referentam Bach-
manim.

Referents Kr. Bachmanis: Redakcijas komisi- j f̂^
ja skatījusi cauri Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrī- --^^>*****bas statūtus, liek priekšā pieņemt sekošus pārlaboju- "*"
mus: visos statūtu pantos vārdā „dzelzceļa" pēc
burta „z" likt burtu „s". Tad vārdu „sumas" rakstīt
ar „z". _3._ pantā starp vārdiem "bet ja" likt „,". 3.
panta pedeja_ rinda pēc vārdā „ceļā" likt „,". 5.
panta pec vārda „vajadzīga" likt ,„". 7. pantā 2.
nodalījuma pec „robeža" likt „,". Pēc vārda „sa-
biedrība" likt,,," . 8. pantā pēc vārda „mantu" likt
,„". ( Tai paša panta 2. nodalījumā ,,28" vietā likt
„29".' 8. panta 3. nodalījumā starp vārdiem „otrā"
un „_ ibinatajiem" likt „—". 9. pantā starp vārdiem
„paradi" un _„be_t" likt „;", strīpojot „,". 12. pantā
2. nodalījuma vārda ,.savstarpejas" strīpot uz a ga-
ruma zīmi. 12. panta pēdējā nodalījumā pēc vārda
,.nodibinot" likt „,". 12. panta 2. nodalījuma beigās
pec vardiem_ ,.sabiedrības vārdu" strīpot „,". 13.
panta piezīme pēc vārda „pircējam" likt „,", tāpat ari
pec vārda „samaksas" likt „,". 18. panta 2. nodalī-
juma vārdus „yaldības Vēstnesī" likt pēdiņās. 19.
panta 3. punktā pēc vārda ,.piederēt" likt „;" un
strīpot vārdiņu „un". 20._ panta pēdējā nodalījumā
starp vārdiem „un" un „pārejot" likt „,". 21. panta
3. rinda pec vārda „samaksas"_ likt „,". 22. pantā
5. rinda no beigām vārda ..nosūtījumiem" vietā likt
,.pasūtījumiem". 23. panta 2. rindā pēc vārda „val-
de" likt ,„" un ari pēc vārda „atļauju" likt „,". 23.
pantā 2. nodalījuma pēdējā rindā pēc skaitļa 5 likt
„,". 24. panta 3. rindā pēc vārda „lēmuma" likt „,"
un pec vārda „piekrišanu" likt „,". 25. panta 3.
rindā_ pēc vārda „paragrafiem" likt ,„". 27. pantā
vārda „izvešanu" strīpot galotni „u" un tās vietā
likt galotni „as". 1. punktā vārdā „plans" strīpot ga-
lotni „s" un tās vietā likt galotni „u". 2. punktā
vārdā „plans" strīpot „s" un tā vietā likt galotni „u".
3. punktā strīpot pēdējo galotni „s" un likt „u". 4.
punktā vārdā „normalie" strīpot galotni „ie" un likt
galotni „iem"-normaliem. Tāpat vārdā „šķērsprofili"
likt galotni „iem" . 5. punktā pēdējo vārdu rakstīt
„projektiem". 6. punktā vārda „tīpi" vietā likt „tī-
piem", vārda „saraksti" vietā likt „sarakstiem". 7,
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punktā pēdējo vardu rakstīt «projektiem". 27. pan-
tā 2. nodalījuma vārda «technisko" likt galotni „s"_.
28. pantā 2. rindā pēc vārda «ari" likt ,„". 30. panta
3. nodalījumā pēc vārda „linijam"_likt ,„" un pec vār-
da «pamata" likt „,". 32. panta 3. rinda vārdus
«ministru kabinets" iesākt ar lielu burtu M. Tanī
pašā pantā pēc vārda «rīkojums" likt „,". 33. panta
starp vārdiem «1. jūliju" un ,.akcionaru" likt „—"_.
Pēc vārda «gadu" likt ,„". 36, panta 2. nodalījuma
vārdus «ministru kabineta" rakstīt ar lielo M. 3_.
nodalījumā pēc vārdiņa «vai" likt „_,". 4. nodalījuma
pēc vārda «tiesībām" likt ,„" un pēc vārda «piepra-
sījumu" likt ,„". Tad vārdu «tiražētas" rakstīt ar
ž un nevis ar z. Tad aiz 2. punkta pec vārda «no-
teikšanas" strīpot „—" un lļkt ,„". 37. panta 2. no-
dalījumā pēc vārda «dibinātāji" likt „," un starpvar-
diem «tam" un «katru" likt „—". 2. piezīme aiz
vārda «pamatiem" likt „,". 38. panta _ 2. rindiņa
strīpot vārdu «notecējuma" un ta vieta likt vardu
«notecēšanas". 38. panta 2. nodalījumā starp_ vār-
diem «vienāds" un «pēc" likt „—" komata vieta; aiz
vārda «nodots" likt ,„" un tāpat aiz vārdiņa „un"
likt „,". Tanī pašā 2. nodalījumā strīpot vārdu «iz-
stājušos" un vietā likt vārdu «aizgājušā"; tanī pašā
pantā strīpot vārdu «izstājušais" un tā vietā likt
vārdu «aizgājušais". 39. panta 3. rindā pēc vārda
«laiku" likt „,". 41. pantā pēc vārda «saņemt" likt
,„". 42. pantā pēc vārda «pārspriest" likt „,"_un_pēc
vārda «aizrādījumiem" ari likt „,". 45. pantā vārda
«grāmatvežam" strīpot galotni „žam_" un tās vietā
likt galotni ,.dim". 48. pantā pēc vārda «nepiecie-
šamu" likt „,". 51. pantā pēc vārda «valde" likt
,,_' un pēc vārda «ieskata" ari likt „,". 53. panta
pēc vārda «notiks" likt „;" un strīpot „un". 57. pan-
tā vārdā «akcionāriem" strīpot galotni „em" vārda
beigās. 59. panta 3. rindā vārdā «tādā" strīpot ga-
lotni „ā" un tās vietā likt galotni „u". 61. panta
3. rindā vārdā «norakstu" strīpot galotni „u" un tas
vietā likt galotni „s". 66. pantā 3. rindā aiz vārda
«izšķirot" likt ,„". Šī panta 2. nodalī_ umā_aiz_ vār-
da «galīgiem" likt ,„". 68. pantā pedeja vārda «at-
stādināšanas" strīpot galotni „as" un likt galotni „u".
81. pantā vārdā «pienākušos" strīpot „u" un likt „o"
tā vietā un lasīt vārdu «pienākošos". 81. panta 2.
nodalījumā pēc vārda «likvidēšanu" likt_ ,„"_ 81.
panta 3. nodalījumā pēc vārda «priekšsēdētajām"
likt ,„". Tanī pašā pantā 5. nodalījumā strīpot vār-
du «strīdamu" un tā vietā likt vārdu «strīdīgu". Tad
tālākā nodalījumā aiz vārda «pabeigšanas" likt „,".
Aiz vārda „tam" likt ,„". Strīpot vardu notecēju-
ma" un tā vietā likt «notecēšanas". 83. panta vār-
dā «vispārējās" strīpot uz a garuma zīmi. Tie ir
visi pārlabojumi; vairāk pārlabojumu pie šī likuma
nav. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Lu-
dzu pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu pieņem-
šanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi pie-
ņemti vienbalsīgi. Nobalsošanā nāk Ziemeļlatvijas
dzelzceļu sabiedrības statūtu likumprojekts 3. lasī-
jumā visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šo statūtu pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pieņemti vienbalsīgi.

Nākamais caurskatāmais dienas kārtības punkts
ir likums par valsts kreditiem lauk-
saimniecības būvniecībai. Redakcijas
komisijas ziņojums. Vārds redakcijas komisijas re-
ferentam Sainim.

Referents H. Sainis: Sakarā ar to, ka likumā
par valsts kreditiem lauksaimniecības būvniecībai
2. pants tika strīpots, sākot ar 3. pantu ir pārmainī-
ta attiecīgi numerācija. Tāpēc ari turpmākos tekstos

pārmainīti cipari tanīs pantos, uz kuriem atsaucas.
1. pantā «vajadzīgo" vietā likt „vajadzīgie^. 2. panta
2. rindā likt «viensētas" priekš «izdalāmam". 3.
pantā pēc 2. piezīmes pec vārda «ministru kabinets"
— „," un pēc «priekšlikumu" — ,„". 4. panta 2.
rindā pēc «cenām" —_„ " 5. panta piezīme «attie-
cinām" vietā «attiecināms". 6. panta vārdus «ma-
zākām par 20 ha" likt starp „,". 7. panta «aizdevu-
mi" vietā likt «aizdevuma". 2. nodalījuma 7. punkta,
«kuriem" vietā likt «kam". 8. panta 2. rinda «no-
tecējuma" vietā «notecēšanas". Tad pie 2. panta
piezīmes starp vārdiem «kuras" un «lielākas" likt
vārdiņu „ir". 3. rindā pēc vārda «pamata" likt vār-
diņu „ir". 4. rindā strīpot «saņemt" un to likt starp
vārdiem «tiesība" un „uz".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekša liktie pārlabojumi pie
likuma par valsts kreditiem lauksaimniecības būv-
niecībai. Lieku pārlabojumus uz balsošanu un lū-
dzu pacelties, kas ir pret priekša likto pārlabojumu
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekša
liktie pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi. Nobalsošana
nāk likums par valsts kreditiem .lauksaimniecības
būvniecībai 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu pacel-
ties, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties, kas ir par šī likuma pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodo-
tas 56 balsis, pret to — 13, atturas 1. Likums pie-
ņemts.

Nākamais dienas kārtības punkts redakcijas ko-
misijas ziņojums pie valsts budžeta likuma 1924./25.
gadam. Vārds redakcijas komisijas referentam
Bachmanim.

Referents Kr. Bachmanis: Likumā par valsts
budžetu 1924./25. gadam redakcijaskomisijai pārla-
bojumu nav. Pašā budžeta saskaņa ar pieņemtiem
pārlabojumiem ienākumu un izdevumu budžeta var-
du «skolu departaments" un «mazākumu tautību
departaments" vietā nāks «skolu virsvalde". Saska-
ņā ar budžeta komisijas referenta aizrādījumu re-
dakcijas komisija paziņo, ka Jezupa Trasuna priekša
liktā suma — 100.000 latu trūcīgo skolnieku apgā-
dāšanai ar mācības piederumiem, budžetu saskaņo-
jot,ir ņemta nevis no izdevumu numura 459, bet pie-
likta pie kārtējo ieņēmumu 143. tekošā numura —
iepriekšējā budžeta neizlietotās sumas. Citu pārla-
bojumu valsts budžetā 1924./1925. gadam redakcijas
komisija nav ienesusi.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī zi-
ņojuma neviens nevēlas? Nobalsošana nak redak-
cijas komisijas priekšlikumi pie budžeta likuma
1924./25. gadam. Lūdzu pacelties, kas butu pret to
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Redakci-
jas komisijas ziņojums pieņemts vienbalsīgi. Pre-
zidijs liek priekšā konvenciju un ratifikācijas for-
mulas rediģēšanu uzticēt prezidijam kopa ar re-
dakcijas komisiju. Iebildumu nav? Rediģēšana no-
dota prezidijam kopa ar redakcijaskomisiju. Kar-
tības ruļļa 48. panta kārtībā vārdu lūdz Firks. Vārds
Firksam.

V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Mani kungi! Mūsu jaunās valsts veselīgu attīstību
kavē vaļējā vāts. Jūs saprotiet tīri labi, ja ari es
to sevišķi nepaskaidrošu, kādu vaļēju vāti es domā-
ju. Visi mēģinājumi izlabot ar agrārreformas pie-
ņemšanu un izvešanu nodarīto netaisnību līdz šim
nav izdevies. Savā vidū mēs neesam varējuši pa-
nākt majoritāti, kas gribētu iet taisnīgas izlīdzināša-
nās ceļu, un tomēr, mēs visi jūtam, ka kaut kas ir

*) Runātāja atreferējums.
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jādara, lai radītu zeme viņas attīstībai vajadzīgo
mieru un iemantotu ārzemju finansistu aprindu ne-
dalītu uzticību.

Novilcinot taisnīgu attiecību nokārtošanu ag-
rārreformas ķertā iedzīvotāju daja ir nostādīta iz-
misuma stāvoklī un šajās aprindās valda tāds posts,
kuru talak stāvošas personas diez' vai var pareizi
novērtēt. Šo_stāvokli paasina un saprašanos vēl
vairāk aizkave tas apstāklis, ka aizķertās aprindas
nepieder pie vairākuma tautības. Pārmetumi, ku-
rus mums atkal un atkal taisa, ir tie, ka mēs esot
valstij naidīgi, kaļot_ ārzemes kaut kādus valstij nai-
dīgus plānus un tapec neesot taisnīgas atlīdzības cie-
nīgi. Reiz šam stāvoklim jādara gals un reiz šīs le-
ģendas pašos pamatos jāapgāž; bet to mēs varam
tikai tad, ja mes ejam atklātība un griežamies pie
instances, kuras kompetence no visiem ieinteresē-
tiem pilnīgi_ atzīta. Mes, apskādētie Latvijas muižu
īpašnieki, tapec esam nolēmuši griezties pie Tautu

savienības, un mēs ceram, ka šī augstā iestāde no-
rādīs mums ceļu, kas vestu beidzot pie saprašanās
un dotu zemei nepieciešamo iekšējo mieru.

Turēju par savu pienākumu mūsu zemes likum-
devējai iestādei darīt zināmu šo nodomāto soli, lai
jau pašā sākumā būtu atspēkots pārmetums, it kā
mēs būtu kaut ko naidīgā nolūkā slepeni sagatavoju-
ši un izveduši. Mums nav ko slēpt un tikai vislie-
lākā atklātība var vest mūs pie cerētās saprašanās.
(A. Veckalns no vietas: «Tur nekas neiznāks!
Strīpu apakšā un beigas!")

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: No prezidija pu-
ses man jāceļ priekšā ziņojums par Saeimas darbī-
bu notecējušā V. sesijā. Komisijas noturējušas 225
sēdes, apakškomisijas 53 sēdes, plenārsēdes 30,
frakciju biroja sēdes 5, Saeimas prezidija 15. Caur-
skatīti 43 likumprojekti un 1 pieprasījums.

Nākamās sesijas pirmo sēdi prezidijs savā lai-
kā izziņos. Šī sēde un līdz ar to V. sesija slēgta.

(Slēgta pīkst. 2.30 naktī.)
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